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I. 

BŐNÜGYI TEVÉKENYSÉG 
 
 
1. A bőnügyi helyzet 
 
Nógrád megye bőnözését elsısorban a vagyonelleni támadások határozzák meg. 
Az eljárás alá vont személyek az alacsony iskolai végzettségőek, a rossz szociális 
körülmények között élık, a szakképzetlenek, a tartós munkaviszonnyal nem 
rendelkezık vagy a munkanélküliek körébıl kerül ki. 
A hátrányos szociális körülmények - az alacsony jövedelem, a munkalehetıség hiánya 
– melegágya a vagyon elleni bőncselekményeknek. Részben ennek tulajdonítjuk, hogy 
az utóbbi években – az elmúlt évben harmadával (517-721) – emelkedett a betöréses 
lopások száma.  
 
A korábbi években tapasztaltakhoz hasonlóan a múlt évben is a vagyon elleni 
bőncselekmények voltak a meghatározóak (4351 az 7011-bıl; 62%) az 
összbőnözésben. 
 
Sok esetben a hátrányos szociális körülmények az alkoholizmussal párosulnak, ami a 
családon belül vagy a szőkebb lakókörnyezetben agressziót, kihívóan közösségellenes 
magatartást szül és a feszültség levezetése a közelben lévı személyeken, tárgyakon 
alkalmazott erıszakos cselekménnyel történik.  Az elmúlt évhez viszonyítva – amikor 
szintén emelkedést regisztráltunk – ötödével emelkedett a garázdaságok száma. 
Közel 60%-kal emelkedett az önbíráskodás miatt indított nyomozások száma. 
(23-35), noha az ENYÜBS adatok alapján csupán eggyel (17) nıtt ez az adat. E 
bőncselekmény-kategória nagyságrendileg (0,6%) nem meghatározó az összes 
bőncselekmény számához viszonyítva, de az erıszakos elkövetési mód miatt nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül. Több esetben tapasztaltuk, hogy az elkövetık tisztában 
voltak cselekményük törvénytelenségével, de az „ügyintézés gyorsítása érdekében” 
inkább kikerülték az igazságszolgáltatás lassan ırlı malmait, és kezükbe vették a 
vagyoni igényük érvényesítését. 
 
Országos érdeklıdésre számot tartó, kiemelt nyomozásunk volt 2010-ben egy 
bravúrosan felderített ügy. 
 
Az Ózdi Rendırkapitányság 2010.10.08-án eltőnés miatt körözést adott ki Mészáros 
László Csaba Ózd, Bánszállás telep38. sz. alatti lakos ellen, akinek utolsó ismert 
tartózkodási helye Rétság, Kossuth u. 37. volt. Az eltőnttel kapcsolatban a tartózkodási 
helyén lefolytatott adatgyőjtés során olyan adatok merültek fel, melyek a fenti 
ingatlanon található udvari kerekes kút feltárását tették szükségessé. Az eltőnési 
ügyben a fenti címen megtartott szemle során a kerekes kútból elıkerült egy erısen 
oszlásnak indult férfi holttest. A halottszemle, majd az azt követı iü. boncolás során a 
szakértık megállapították, hogy a személy halálát idegenkezőség okozta. 
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A nyomozás során a holttest azonosítása megtörtént, az eltőntként körözött Mészáros 
Lászlót rejtette a kút mélye. 
 
Megállapítottuk, hogy a férfit az élettársa és annak fia megmérgezte, majd a kútba 
dobta. Ezt követıen azt híresztelték, hogy a férfi elhagyta ıket és visszaköltözött 
korábbi, Borsod megyei lakhelyére. 
 
2. A bőnüldözı munka 
 
Az ügyforgalmi statisztika adatai alapján ebben az idıszakban 7%-kal nıtt a 
nyomozás elrendelések száma (5502-5911). Emelkedett a nyomozás befejezések 
száma és ezzel sikerült elérnünk a folyamatos ügyek számának csekély csökkenését. 
  
A bőncselekmény elkövetésétıl számított néhány napon belül meghozott ítéletekkel a 
megelızést szolgálják a bíróság elé állítások, melyek száma az elızı év hasonló 
idıszakához viszonyítva csökkent. (142-119, ügyforgalmi statisztika adata) E 
területen a Salgótarjáni Rendırkapitányság Bőnügyi Osztály tevékenysége a 
meghatározó (76-56), amely közel annyiszor él e jogintézmény lehetıségével, mint a 
többi szerv együtt. 
 
3. Bőnügyi szakterület 
 

a) Életvédelmi tevékenység 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnügyi Osztályán 2010. évben 5 
büntetıeljárás került elrendelésre emberölés bőntett megalapozott gyanúja miatt. 
Az elkövetık minden esetben felderítésre kerültek, a szükséges személyi szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedések bevezetése mellett.  
Az 5 esetbıl 4 szándékos emberölés – ebbıl három kísérlet, 1 befejezett – 1 pedig 
gondatlanságból elkövetett. 
Eddig két kísérleti szakban maradt emberölési ügyben született vádemelési javaslat, a 
három másik ügy még nyomozási szakban van. 
 
Életveszélyt illetve halált okozó testi sértés miatt 6 büntetıeljárást folytattunk  
2010. évben. Az elkövetık minden esetben felderítésre kerültek, a szükséges személyi 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedések bevezetése mellett.  
 
 
5 büntetıeljárás vádemelési javaslattal került befejezésre, 1 eljárás 1 fı gyanúsítottal 
szemben jelenleg is folyamatban van. 
A súlyos testi sértés bőntett megalapozott gyanúja miatt elrendelt nyomozások száma 
a korábbi évekhez viszonyítva jelentısen – 2009-hez képest 27%-kal, 269-rıl 196-ra – 
csökkent.  
Különösen jelentıs a súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt elrendelt 
nyomozások számának csökkenése a Salgótarjáni Rendırkapitányságon (132-60; 
45%-ra) és a Balassagyarmati Rk-n (36-27; 75%-ra) 
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A Nógrád megyében megvalósuló garázdaságok és a testi sértések 40-45%- a 
Salgótarjáni Rendırkapitányság illetékességi területén – fıképpen a megyeszékhely 
belvárosában - következik be! 
 

b) Rablások felderítési tevékenysége 
 

A rablás, a személy elleni erıszakos elkövetés miatt, a társadalomra fokozottan 
veszélyes bőncselekmények közé tartozik, éppen emiatt a lakosság érzékenyen reagál 
minden esetre.  
 
Az elızı években ugyanis fokozott igénybevételt jelentett a megye minden 
kapitányságának az, hogy a 2008-as év végén és 2009. januárjában ugrásszerően 
megnıtt a rablás bőntette miatt, és fıleg az idıs személyek sérelmére, éjszaka és saját 
lakásukban elkövetett bőncselekmények száma.   
 
A 49 rablás bőntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt elrendelt nyomozás 
közül a legtöbb bőncselekményt a Salgótarjáni Rendırkapitányság Bőnügyi Osztálya 
rendelte el, összesen 15 esetben.  
A Bátonyterenyei és Pásztói Rendırkapitányság 8-8, míg Balassagyarmati és Rétsági 
Rendırkapitányság 5-5, a Szécsényi Rendırkapitányságon pedig 2 ügyben rendeltek el 
nyomozást.   
 
Egyik kiemelt sikerünkként értékelhetjük a rablások elkövetıinek büntetıjogi 
felelısségre vonása tekintetében, hogy az eljáró szervek eredményes nyomozásainak 
köszönhetıen a nyomozáseredményességi mutatónk az elmúlt évben 72,7% volt. 
 
Fontos azonban megemlíteni azt is, hogy az idén nem követtek el bőncselekményt 
pénzváltó sérelmére, viszont két esetben volt posta, illetve postajárat sérelmére 
elkövetve a bőncselekmény.   
A bőncselekmények túlnyomó többségében ez évben is készpénzt vittek el, de több 
esetben elıfordult azonban az is, hogy mobiltelefont, ékszert, a sértett tárcáját, 
pénztárcáját a benne lévı személyes iratokkal együtt tulajdonították el az elkövetık. 
 
Az elkövetık életkorát tekintve az ismertté vált ügyek jelentıs többségében a 
gyanúsítottak a 18-ik életévüket már betöltötték a bőncselekmény elkövetésekor. 
 
Ez évben a legtöbb bőncselekményt a középkorú, 21-60 év közötti sértettek sérelmére 
követték el, de még mindig magas a 60 év feletti sértettek sérelmére elkövetett 
bőncselekmények száma.   

 
c) Vagyonvédelmi tevékenység 

 
A lopás, betöréses lopás bőncselekmények a korábbi évekhez hasonlóan 2010. évben 
is az elsı helyet foglalták el a Nógrád megyében elkövetett vagyon elleni 
bőncselekmények között. 
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Illetékességi területünkön az elızı évhez hasonlóan kissé emelkedı számban továbbra 
is követnek el bőncselekményeket „utazó” bőnözık. Az elkövetés módjára jellemzı, 
hogy valamely közüzemi szolgáltató vagy hatóság képviseletében eljáró személynek 
adják ki magukat az elkövetık, így ejtve tévedésbe a sértetteket és csalnak ki tılük 
különbözı összegeket. További jellemzı elkövetési magatartás, hogy a fenti 
módszerrel nem kicsalják a sértett pénzét, hanem valamely indokkal elterelik a 
figyelmét, miközben a másik elkövetı a sértett lakásában tartott pénzét, értékeit 
eltulajdonítja. 
 
A fenti bőncselekmények elkövetése során továbbra is jellemzı, hogy a sértettek 
hiszékenységét, segítıkészségét vagy adott esetekben idıs korát használják ki. 

 
A kisebb településeken a lakónépesség arányánál kevesebb, a nagyobb településeken, 
pedig jóval több bőncselekmény válik ismertté. A városi bőnözés növekedése is 
okozója a városokból történı népességkiáramlásnak és a nagyvárosok területein - 
elsısorban a megyeszékhelyen - kialakulóban lévı szegregációnak. A tehetısebbek 
földrajzi és társadalmi értelemben egyre inkább elkülönülnek a kevésbé tehetısektıl. 
Ismét megfigyelhetı a színesfémlopások számának növekedése (a színesfém 
felvásárlási árak ismételt növekedésével összhangban). Szembeötlı a transzformátor 
lopások és a villamos táv- vagy távközlı vezeték lopások számának nagymértékő 
elszaporodása.  
 
2010. január 1–tıl a Vám- és Pénzügyırség – amennyiben a bejelentést ott tették, vagy 
észlelték a bőncselekményt – folytatja le a büntetıeljárást színesfémmel kapcsolatos 
bőncselekmények esetében, valamint ellenırzik a színesfém-kereskedelmet is. Ezzel 
kapcsolatos együttmőködés megfelelı a Rendırség és a Vám- és Pénzügyırség között. 
   
A vagyon elleni bőncselekmények jelentıs részét a betöréses lopások alkotják. A 
2009. évihez képest a Balassagyarmati és a Rétsági Rendırkapitányság illetékességi 
területén csökkenést tapasztalhatunk. Ezzel ellentétben a Salgótarjáni, Pásztói és 
Bátonyterenyei esetében növekedés volt tapasztalható.  
 
A betöréses lopásokon belül jelentıs mennyiséget képeznek a lakásbetörések, amely a 
fentiekhez hasonló képet mutat, kevésbé szembetőnı aránytalanságokkal (kisebb 
mértékő növekedések és csökkenések tapasztalhatóak) 
 
2010. évben került sor egy összehangoltan és több résztvevıvel a megye szinte egész 
területén bőncselekményeket elkövetı csoport felszámolására, akik a betörések során 
nagy értékő motorkerékpárokat tulajdonítottak el.  Az elkövetıi kör Pest megyei 
kötıdéső volt, felderítésükben és elfogásukban a NMRFK Bőnügyi Osztály aktívan 
részt vett.  
 
A fentiekben is említett vagyon elleni bőncselekmények elkövetıi körénél továbbra is 
jellemzı a korábbi években megfigyelt jelenség, miszerint kialakult, egy „képzett” és 
„profi” b őnözıi kör , akikre jellemzı zárt társaságban történı elkövetés a helyszínek 
elızetes feltérképezése, terepszemle, kialakult orgazda hálózattal.  
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Ezek az elkövetık általában nagysúlyú, és jelentıs értékkel bíró bőncselekményeket 
követnek el, egyes esetekben meghatározott tárgyakra (ld. a motorkerékpár lopások), 
akár megrendelésre dolgozva, vagy kizárólag készpénzre követik el cselekményeiket. 
Ezek mellett jelentkezik a kisebb értékre elkövetett bőncselekmények tömege. 
 
E bőncselekmények elkövetıi jellemzıen igen alacsony jövedelemi viszonyok között 
élnek és rendszeresen követnek el kisebb értékre, dolog elleni erıszakkal betöréses 
lopásokat, fıleg családi házas környezetben. E körbe tartoznak a falopások 
elkövetései is. 
 
2010. évben is megmaradt az elızı évi csökkenı tendencia a besurranásos lopások 
esetében, amelyhez hozzájárultak az eredményes büntetıeljárások. 
Megállapítható továbbá, hogy 2010. évben a lopás és betöréses lopás 
bőncselekmények során emberélet kioltására vagy annak veszélyeztetésére nem került 
sor. 
A falopásokra jellemzı az idényjelleg, a főtési- illetve a legális fakitermelési 
idıszakához kapcsolódva novembertıl áprilisig terjed ı idıintervallum a jellemzı. 
 
A bőncselekmény elkövetésekor használt eszközök - főrészek, szállító jármővek - 
lefoglalásra kerülnek. Ez megnehezíti az elkövetıknek, tevékenységük tovább 
folytatását – így a bőnismétlést - mivel a munkaeszközök nélkül nem tudja folytatni 
tevékenységét, azok beszerzése pedig nagyobb anyagi ráfordítást igényel. 
 
Összegezve megállapítható, hogy Nógrád megyében 2010. évre befejezıdött a 2008. 
évben és a 2009. évben megindult átrendezıdés, bizonyos tekintetben kismértékő 
visszarendezıdéssel (pl. színesfémlopások ismételt emelkedése) Továbbra is magas 
szinten mozog kisebb „kilengésekkel” a kisebb értékő lopások száma. A 
bőncselekmények elkövetésének helye a korábbi súlypontoknak megfelelıen 2010. 
évben sem változott, mivel Bátonyterenye és Salgótarján térsége tekinthetı 
fertızöttnek, de növekedés jelei láthatóak 2010. évben már nemcsak Balassagyarmat 
és Szécsény térségében (a 2009. évi tendencia alapján), hanem ez a folyamat 
érezhetıvé vált Pásztói Rendırkapitányság illetékességi területén is. 
 

d) Gazdaságvédelmi tevékenység 
 
A gazdaságvédelmi szakterületen 2010. évben is meghatározó bőncselekmény fajták 
a vagyon elleni bőncselekmények közül a csalás, sikkasztás és a hőtlen kezelés, 
valamint a gazdálkodással kapcsolatos bőncselekményeken belül a hitelintézetek 
sérelmére elkövetett bőncselekmények (hitelsértés, tartozás fedezetének elvonása, 
csalás). Megfigyelhetı volt az elmúlt idıszakban a hitelsértések számának 
növekedése, mivel nem tudták fizetni a megnövekedett részleteket a vevık, viszont a 
fedezetül szolgáló gépjármővet sem szolgáltatták vissza.   
 
A pénzhamisítás miatt indult ügyekben folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy hol 
bukkannak fel azonos sorszámú, hamisított bankjegyek, mert jellemzı, hogy az 
elkövetık más-más településen „terítik” és váltják be ıket.  
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2010. évben továbbra is kiemelten szem elıtt tartottuk a gazdaság mőködését, az 
állampolgárok magántulajdonát veszélyeztetı bőncselekmények további 
kiterjedésének megakadályozását, a megvalósult bőncselekményeket követıen a 
kármegtérülést. 
2011. évben a kialakuló gyakorlat szerint szintén fokozott figyelmet kívánunk 
fordítani a gazdasági társaságok büntetıjogi felelısségének érvényre juttatására - 
2001. évi CIV. tv. a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi 
intézkedésekrıl -, az ügyészség felé történı szignalizáció alkalmazására e törvény 12. 
§ (1) bekezdése alapján. 
 

e) Felderítı tevékenység 
 
Kiemelkedı jelentıségő a szervezett bőnözés elleni vonalon emberkereskedelem és 
prostitúciós bőncselekmények felderítése, melynek eredményeként nyomozást 
rendeltünk el egy salgótarjáni szervezett bőnözıi csoport ügyében, akik itthon több nıt 
megvásároltak és Németországba szállítottak, ahol prostitúciós tevékenységre 
kényszerítették ıket.  
 
A felderítés terén ugyancsak jelentıs sikert könyvelhetett el Nógrád megye akkor, 
amikor a Felderítı Osztály munkatársai által a Szlovák Köztársaság területén jelentıs 
fegyverarzenált sikerült felkutatni és lefoglalni. A magyar információ alapján 50 db 
gépkarabélyt és egyéb maroklıfegyvert (AK 47-eket, AMD, Scorpio is) és 35000 
különféle lıszert foglaltak le a helyi hatóságok. Az igazi elismerés az volt, hogy két 
kolléga hivatalosan ezért a szlovák társszervektıl vehetett át emlékplakettet! 
 
 

f) Bőnügyi technikai tevékenység 
 
A Bőnügyi Technikai Osztály a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnügyi 
Igazgatósághoz tartozó osztályok és a Salgótarjáni valamint a Bátonyterenyei 
Rendırkapitányság hatáskörébe utalt bőncselekmények helyszíni szemléjén illetve 
egyéb nyomozati cselekményeknél (helyszíni kihallgatás, bizonyítási kísérlet, 
felismerésre bemutatás, „rabosítás”, stb.) végezi a bőnügyi technikusi és kutyavezetıi 
feladatokat.  
Széles körben alkalmazták az új nyomrögzítési eljárásokat (pl.: elektrosztatikus 
pornyomtáska, aquaprintes vizes porozás), vegyszeres nyomkutatásokat (pl.: 
labortevékenység, ninhidrin, ciánakrilát, amidofekete stb. eljárások)    

Az osztály dolgozói, a bőnügyi helyszíneken a nyomok szakszerő rögzítésével, 
valamint egyéb speciális feladatok ellátásában évek óta bizonyítják kiemelkedı 
szakmai tudásukat. A helyszíneken tanúsított magas szakmai képzettségük nagyban 
hozzájárul a bőnügyek gyorsabb és hatékonyabb felderítéséhez, illetve bizonyításához. 
Ezért a NÓGRÁD MEGYEI KÖZGY ŐLÉS 2010-ben „SZONDI GYÖRGY 
DÍJAT” adományozott az osztálynak. 
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Felkészültségüket bizonyítja, hogy az országos bőnügyi technikai versenyeken az 
elmúlt években két elsı helyezést értek el, a múlt év szeptemberében megrendezett 
„VEDRES MÁTYÁS Emlékversenyen” ismét dobogós helyen - harmadik helyen – 
végeztek. 
 
Az osztály elismertségét jelzi, hogy több megyei rendır-fıkapitányságon (Békés, 
Bács-Kiskun, Szabolcs, Baranya) elıadást tartottak „Lıfegyverrel elkövetett 
bőncselekmények helyszíni szemléjén felmerülı speciális bőnügyi technikai 
feladatok” címmel, illetve „Emberölések helyszíni szemléin illetve rendkívüli 
halálesetek szemléin felmerülı kriminalisztikai kérdések” tárgykörében. 
 
Az osztály 2010-ben új elhelyezési körletbe költözött, ahová a sok veszélytényezıjő 
tevékenységek speciális, gyári kivitelezéső, bevizsgált (hitelesített) eszközei -  
ciángızölı kamra, jódgızölı fülke, a folyékony receptúrákhoz alkalmazható saválló 
fürdıkádak, szárítószekrények, fülkék, vegyi kabin – elhelyezhetık lettek. 
 
A négy kapitányságon – Pásztó, Szécsény, Balassagyarmat, Rétság - bőnügyi technikai 
csoport mőködik, ahol a bőnügyi technikusi munka mellett egyéb nyomozási 
feladatokat is ellátnak a technikusok. 
 
 

g) Bőnmegelızési tevékenység 
 
 

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
 
Az általános és középiskolákban továbbra is folytattuk a Rendırség Biztonságra 
Nevelı Iskolai Programjainak (D.A.D.A., ELLEN-SZER) oktatását.  
- A Rendırség Biztonságra Nevelı Általános Iskolai Programjának oktatásában, a 

D.A.D.A. képzésben a 2009/2010-es tanévben a megye 12 települése (40 osztály) 
900 tanulója vett részt.   

- A Rendırség Biztonságra Nevelı Középiskolai Programjának - az úgynevezett 
ELLEN-SZER-nek - a tematikáját a 2009/2010-es tanévben a megye egy 
iskolájában összesen 22 diák ismerte meg.  

 
Nógrád megyében 2010. évtıl kezdıdıen került bevezetésre az OVI-ZSARU 
program.  

 
A városi kapitányságok bőnmegelızési fıelıadóival egyeztetve – az oktatási 
intézmények számától függıen – általános és középiskolákban is osztályfınöki óra 
keretében folyamatosan tartottunk áldozatvédelmi és drog prevenciós 
elıadásokat, továbbá tantestületi üléseken tájékoztattuk a pedagógusokat. Igény 
szerint szülıi értekezleteken is részt vettünk. 
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Kábítószer-megelızés 
 
2010 júniusában zárult a 2009 szeptemberében induló országosan is egyedülálló 
munkahelyi drogmegelızési projekt, mely a bátonyterenyei Besser-Hungária 
Mőanyagipari Kft.-ben valósult meg. A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság 
Bőnmegelızési Osztálya a vállalattal együttmőködve nyújtott be pályázatot a 
kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer prevencióval foglalkozó szervezetek komplex 
megelızı és egészségfejlesztési programjainak támogatására a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumhoz. Ennek keretében a munkahelyi drogpolitikák kialakítását és 
megvalósítását elısegítı megelızési, egészségfejlesztı programokra 2,2 millió forint 
vissza nem térítendı támogatásban részesült a vállalat.  
 

Áldozatvédelem, áldozatsegítés 
 

A 2009. decemberében indított „Id ısek az idısekért és a fiatalokért” elnevezéső, a 
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub és a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság 
Bőnmegelızési és Minıségbiztosítási Osztályának közös pályázata a vizsgált 
idıszakban is folytatódott. A projekt, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
250.000,- Ft támogatásban részesített, a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központhoz 
tartozó tari „Vadvirág” Lakásotthon gyermekeinek bevonásával a generációk közötti 
kapcsolatépítésen túl a résztvevık bőnmegelızési ismereteinek bıvítését is célul tőzte 
ki.  
 

Kisebbség (kiemelten roma) – rendır kapcsolattartás 
 

A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság az Országos Cigány Önkormányzat Megyei 
Képviselıje, a Nógrád Megyei Kisebbségi Képviselık és Szószólók szövetsége, 
valamint a Nógrád Megyei Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottság közötti 
megállapodás alapján megfelelı színvonalon végezte munkáját. 

 
II. 

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 

1. Közrendvédelmi szolgálati ág 
 

a) A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága 

 
• A rendıri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége 

 
Megyénkben 2010. évben a közterületi jelenlét a járır, KMB, határrendészeti, és a 
közlekedésrendészeti járırszolgálatból, valamint a bevetési alosztály 
szolgálatellátásából tevıdött össze. A közrendvédelmi szolgálati ág a járır, a KMB és 
a határrendészeti szolgálattal, valamint a bevetési alosztály tevékenységével veszi ki 
részét a közterületi rendıri tevékenységbıl.  
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Az állampolgárok számára e szolgálati formák tevékenysége a leglátványosabb és 
ebbıl kifolyólag a közérdeklıdésének középpontjában áll, hiszen ez a „látható 
rendırség”. 
 
2010-es célkitőzéseink között szerepelt a közterületi jelenlét szintjének fenntartása, 
mely tekintettel a korábbi években elindult és napjainkig is tartó folyamatos 
fluktuációra, igen nehéz feladatot jelentett. Ezen célkitőzésünk sikeresnek mondható, 
hiszen 2010. évben a közterületi szolgálatot ellátók létszáma és a közterületi 
szolgálatok óraszáma szinte megegyezı az elızı évi adatokkal. 
 
A közterületi szolgálatellátást jelentısen befolyásoló, a közbiztonság javítását célzó 
fıbb programok, projektek 
 
Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztetı Fórumok  
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság a települések közbiztonságának 
továbbfejlesztése érdekében – támaszkodva a kormányzat részérıl elfogadott 
közösségi rendészet koncepciójára – új elemként mőködtette az egyeztetı fórumok 
rendszerét, amelynek keretében a társadalmi szerveket, illetve azok tagjait is 
széleskörően bevonta a bőnmegelızésbe, közbiztonság fenntartásával kapcsolatos 
tevékenységbe. A fórumok létrehozásának és mőködtetésének céljaként a 
közbiztonság feladatainak megyei és helyi szintő koordinációja, a társhatóságok és a 
társadalom tagjainak széleskörő bevonása, illetve az áldozattá válás kockázatainak 
csökkentése került megjelölésre. Legfıbb feladataként a folyamatos információcsere, a 
preventív beavatkozás, a helyi közbiztonság javítása, a tagok közti koordináció és az 
egységes és hatékony fellépés megszervezése került meghatározásra. 
 
„Közbiztonsági Háló” és a „Hazánk közbiztonságának megszilárdítására, a leginkább 
veszélyeztetett térségek, települések biztonsági helyzetének javítására” kiadott 
Intézkedési Terv keretében megvalósuló tevékenység helyzete 

 
2009. március 01-tıl bevezetésre került a közterületeken és nyilvános helyeken a 
rendıri jelenlét fokozására és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének 
javítására kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program végrehajtására. 
Széleskörő közbiztonsági, bőnügyi elemzést követıen meghatározásra kerültek azon 
települések, kistelepülések, település részek, ahol indokolt volt a fokozott rendıri 
jelenlét. Ezen települések közbiztonságilag veszélyeztetett minısítést kapták. 2009. 
március hónapban a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság illetékességi területén 38 
ilyen jellegő települést tartottunk számon. 
 
2010. március hónap elején ismételten felmértük a megye valamennyi településének a 
bőnügyi, közbiztonsági helyzetét. A felmérés eredményeként Mátraverebély település 
kiemelten veszélyeztetett minısítést kapott. További 27 település veszélyeztetett 
kategóriába került besorolásra. 101 település pedig a veszélyeztetettnek nem tekinthetı 
minısítést kapta. 
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A program keretében végrehajtott fokozott ellenırzések során alapvetıen a bőnügyileg 
releváns kistelepüléseket, valamint a viktimológiai szempontból veszélyeztetett 
személyek által lakott területeket, települések peremén lévı házsorokat ellenıriztük. 
Az ellenırzések zöme hétvégén az esti, éjszakai órákban került végrehajtásra, melyek 
során a településeken bőncselekmény és kiemelt szabálysértés elenyészı számban 
került felfedésre. 
 
Zéró Tolerancia program 
 
Az elmúlt években emelkedı tendencia volt megfigyelhetı az erıszakos, garázda 
jellegő bőncselekmények számában, s nıtt a közterületen elkövetett erıszakos 
cselekmények száma is. A társadalom tagjainak, a lakosságnak megrendült a 
biztonságérzete, félelmüket nemcsak bőncselekmények, hanem más irritáló 
cselekmények is fokozták. A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság szakmai 
eredményessége jónak mondható, ennek ellenére a lakosság szubjektív biztonságérzete 
a felmérések alapján romlott. Mindezen indokok alapján került kiadásra a „Zéró 
Tolerancia” elnevezéső program. A szolgálatellátás során kiemelt hangsúlyt kapott a 
lakosságot irritáló, biztonságérzetét negatívan befolyásoló jelenségek elleni egyidejő 
és azonos intenzitású, zéró toleranciával való hatósági fellépés, felhasználva a 
bőnüldözés és egyéb jogi megoldások által biztosított eszközöket. 
 
 

• A kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 
 

2010-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi szempontból nagy 
forgalmat lebonyolító területek ellenırzésére. Rendırkapitányságaink folyamatos és 
visszatérı ellenırzéseket, illetve nyílt rendıri biztosításokat szerveztek. Mind az 
idegenforgalmi idényben, mind évközben – különösen Szentkúton, Hollókın és a más 
egyéb rendezvények miatt – a nagyobb idegenforgalmat lebonyolító rendezvényekre 
állományunk tagjai felkészültek, és a biztosításokat rendkívüli esemény nélkül 
hajtották végre. A turisztikai szezonban több alkalommal került célzott fokozott 
ellenırzés végrehajtásra. 
 

b) A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, 
reagálóképesség, intézkedési aktivitás, leterheltség, eredményesség 
vizsgálata) 

• Az intézkedési készség és aktivitás színvonala és eredményei: 
 

A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen 
belül a közterületi járırszolgálat a rendırség egyik alapvetı feladata, és egyben a 
rendıri tevékenység klasszikus, meghatározó eleme volt. A közterületen megjelenı, 
intézkedı rendır tevékenységét mindig megkülönböztetett figyelem kísérte, 
megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódott a rendırség egészének 
megítéléséhez. 
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A cél, hogy a közterületi jelenlét 2009-es szintjét fenntartsuk - a folyamatos 
fluktuációval együtt - ahogy az alábbi számok mutatják, sikerült.  
2009-ben 30178 fı 295296 órában, 2010 évben 29428 fı 286119 órában látott el 
közterületi szolgálatot. Százalékra vetítve a létszám 2 %-os csökkenést mutat, a 
szolgálatban töltött órák is csak 3 %-al csökkentek.  

 
• A reagálóképesség helyzete: 
 

Az értékelt idıszakban is a közbiztonság fenntartásának, a bőnözés elleni 
küzdelemnek, a közterület rendjének és a lakosság biztonságérzetének egyik 
legfontosabb láncszeme volt az aktív egyenruhás rendırök folyamatos közterületi 
jelenléte, az igazoltató-szőrı tevékenység végzése, a bekövetkezett eseményekre 
történı gyors, szakszerő és kulturált reagálás. 
 
A rendırkapitányságok mőködési területén a rendıri lefedettség alapvetıen a 
létszámviszonyoktól függött. Az illetékességi terület járırkörzettel való lefedettsége 
megfelelı volt. A rendszeresített járıri létszámok, a kisebb kapitányságok 
vonatkozásában a közrendvédelmi, illetve közbiztonsági tevékenységhez 
alultervezettek voltak.  
 
A balassagyarmati közös kapcsolattartási hely a nemzetközi együttmőködést, 
kölcsönös tájékoztatást biztosítja az információk továbbítása kapcsán. Az államhatár 
vonatkozásában több alkalommal volt szükség a szomszéd állam szerveivel való 
kapcsolatfelvételre, közös szolgálatokra a határon átnyúló bőnözés megakadályozása, 
megelızése, a bőncselekmények felderítése érdekében. 

 
• Körzeti megbízottak: 
 

Nógrád megye településeinek száma 131, melyek mindegyike KMB körzetbe van 
sorolva. Ebbıl 26 település rendelkezik KMB székhellyel, 105 pedig nem. A KMB 
székhellyel nem rendelkezı 1000 fı feletti települések száma 33 db, 500-1000 fı 
közöttiek száma 42 db és az 500 fı alatti települések száma 30 db. 
 
Kiemelt programként kezeljük, hogy 1-2 éven belül valamennyi településnek legyen 
önálló körzeti megbízottja. A fejlesztéseket, a lakosság számának figyelembevételével 
rangsoroljuk. 
 
A körzeti megbízotti szolgálatok minden kapitányságon a Közrendvédelmi, 
Közlekedésrendészeti és Határrendészeti Osztályok állományába tartoznak. Négy 
rendırkapitányságon – Salgótarján, Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó – közvetlen 
alosztályvezetıi illetve Balassagyarmat Rk. Magyarnándor rendırırs tekintetében 
ırsparancsnok irányítása alatt, míg Rétság és Bátonyterenye tekintetében az 
osztályvezetı és osztályvezetı helyettes irányításával végzik feladataikat. 
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• Polgárır szervezetekkel történı együttmőködés: 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság - a Polgárırségre stratégiai partnerként 
tekintve - a Nógrád Megyei Polgárır Szövetséggel, a helyi rendırkapitányságok a 
településeken létrehozott polgárır egyesületekkel mőködik együtt a közrend és 
közbiztonság megszilárdítása érdekében, melynek keretében a polgárırök kiemelt 
segítséget nyújtanak a települések közbiztonságának szavatolása érdekében. 
 
Nógrád megyében jelenleg 90 polgárır egyesület mőködik, összesen 3642 fı polgárır 
egyesületi taggal. 
Az elmúlt években Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság vonatkozásában 
elmondható, hogy kiválóan hajtotta végre a Polgárırséggel kapcsolatos 
együttmőködési feladatait, amelynek során érvényre jutottak az együttmőködési 
megállapodásban foglalt célok és feladatok.  
Megyei és helyi szinten kapcsolattartók kerültek kijelölésre, akik a folyamatos 
információcsere útján biztosítják a szolgálatok összehangolását, valamint az egyéb 
közös tevékenységek megszervezését. A kialakított munkakapcsolat kiválóan 
mőködik.  
 

c) A rendezvénybiztosítások, a csapaterıs tevékenység tapasztalatai, az 
együttmőködés minısége a rendezı szervekkel 

 
A rendezvények szervezıjének írásbeli felkérésére vagy amennyiben a közbiztonsági 
helyzet indokolja, a rendezvények rendjének fenntartásában a rendırkapitányságok 
rendıri erıt biztosítanak, és rendbiztost jelölnek ki. A nagyobb, vagy kockázatos 
rendezvényekre biztosítási terv készül. A kijelölt rendbiztosok a rendezvényt 
megelızıen, valamint a rendezvény ideje alatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a 
szervezıkkel.   
 
2010 évben a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény 
biztosításában 11 alkalommal, sportrendezvény biztosításában 12 alkalommal, 
utazásbiztosításban 11 alkalommal, egyéb rendezvények biztosításában 531 
alkalommal mőködtünk közre különbözı rendıri erıkkel. Csapaterı igénybevételére a 
rendezvények biztosításában nem került sor.  
 
A rendezvények szervezıivel az együttmőködés során probléma nem merült fel, annak 
minısége jónak mondható.   
A csapatszolgálati század 2 alkalommal, összesen 20 órában került alkalmazásra az 
értékelt idıszakban, mindkét esetben árvízvédelmi feladatokat hajtott végre.  
 

d) A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények 
elbírálásának gyakorlata 

 
A bejelentett rendezvények elbírálása, a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 
és a 15/1990. (V.14.) BM rendelet, a rendezvények biztosításával kapcsolatos rendıri 
feladatokról alapján történik. 
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A rendezvény elbírálásának elıkészítését a területileg illetékes rendırkapitányság 
Közrendvédelmi Közlekedésrendészeti és Határrendészeti, valamint a Közrendvédelmi 
és Közlekedésrendészeti Osztályai végzik. A döntést a területileg illetékes 
rendırkapitány hozza meg. 
 
2010 évben a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó 
rendezvénnyel kapcsolatos bejelentés 11 alkalommal érkezett. 
 
Ezek döntı többségében a nemzeti ünnepekhez kötıdı megemlékezések, 
koszorúzások voltak. A törvényben meghatározott határidı betartásával az elbírálások 
rendben megtörténtek, rendezvény megtartásának hely vagy idıbeli megtiltására nem 
került sor. A rendezvények megtartásra kerültek, melyek során rendıri intézkedésre 
nem került sor. 
 

e) A rendkívüli események elbírálásának tapasztalatai 
 

• Hivatalos személy elleni erıszak: 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság állományába tartozó rendırök sérelmére 
2010 évben 9 alkalommal követtek el hivatalos személy elleni erıszakot. 
 
A rendırök elleni támadások idıpontjai leginkább a kora esti, illetve éjszakai órákhoz 
köthetıek. Az értékelt idıszakot vizsgálva két alkalommal fordult elı, hogy a 
bőncselekmény elkövetése napközben történt.  
A sértett rendırök 7 esetben egyenruhát viseltek. 1 esetben halaszthatatlan nyomozati 
cselekményként házkutatást végrehajtó polgári ruhás nyomozók, 1 esetben szándékos 
bőncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogó polgári ruhás vizsgáló sérelmére 
követték el a bőncselekményt.   
 

• Lıfegyverhasználat: 
 
Lıfegyverhasználatra 2010 évben nem került sor.  A hivatalos személy elleni erıszak során, a 
jogellenes cselekmény megszakítására két esetben fegyverhasználatra történı figyelmeztetést, 
egy esetben figyelmeztetı lövést kellett alkalmazni.  
 

f) A fogvatartás helyzete a NMRFK illetékességi területén 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányságon mőködı megyeszékhelyi fogda I. 
kategóriás, 17 zárkával, 51 férıhellyel rendelkezik. A zárkák mindegyike 3 fıs, 12,24 
négyzetméter alapterülető és 42 köbméter légterő helyiség, világítással és szellızéssel. 
A fekvıpadok mérete 200 cm x 75 cm. 
 
A fogdát a Salgótarjáni Rendırkapitányság Közrendvédelmi Közlekedésrendészeti és 
Határrendészeti Osztály Fogda- és Kísérııri Alosztálya mőködteti.  
Az alosztály 2010. évben 15 fıvel kezdte meg feladatai ellátását. 
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A fogda központi utasításra 2010. április 18.- szeptember 28. közötti idıszakban 
ideiglenes jelleggel ırzött szállásként üzemelt. Ez idı alatt az alosztály állománya 
kibıvült.  
 
2010. évben 193 befogadás történt. Ebbıl az elsı félévben 170, míg a második 
félévben 23 befogadás történt. A 193 befogadásból 2010. április 18-ig 79 befogadás 
történt, míg ırzött szállásként való üzemelés alatt összesen 114 befogadás történt. 
Mivel a fogda felújításra szorult, így 2010. szeptember 23-tól befogadás nem történt. 
 
A Magyar Helsinki Bizottság Emberjogi Szervezet 2010. évben 1 alkalommal végzett 
bánásmóddal kapcsolatos megfigyelést a fogdában. Ez az egy alkalom is augusztusra, 
az ırzött szállásként üzemelés idıszakára tehetı. 
 
Az év folyamán törvénytelen fogva tartás nem történt, a törvényességi felügyeletet 
ellátó ügyész 20 alkalommal ellenırizte a fogva tartást és az ahhoz kapcsolódó 
iratokat, melyeket minden esetben törvényesnek és szabályosnak talált. A 
fogvatartottak részérıl törvényességi panasz nem merült fel.  
 
Az ırzött szállásként mőködés, valamint a felújítási idıszakban az ırizetesek a 
budapesti Gyorskocsi utcába, valamint a Heves Megyei Rendır-fıkapitányság 
fogdájában kerültek elhelyezésre. Ezen idıben az ırizetesek folyamatos szállítása, 
kísérése miatt a közterületi jelenlét csökkent, valamint gazdaságilag is nagy terhet 
jelentett. 
 

g) Illegális migrációhoz kapcsolódó feladatok 
 
Az év során a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság határszakaszán az államhatárral, 
a határrenddel kapcsolatos rendkívüli esemény nem történt. Határellenırzés 
visszaállítására nem került sor.  
 
A határrendészeti tevékenységet a fıkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti 
Osztály szakirányításával a határ menti rendırkapitányságok Határrendészeti és 
Közrendvédelmi Alosztályai végezték. 
A határterületen végrehajtott ellenırzések során rendszeresen ellenırzésre kerültek a 
külföldi személyek személyazonossága, Magyarországon való jogszerő tartózkodása, 
az elıírt okmányok magánál tartása követelményének teljesülése. A határrendészeti 
feladatok ellátása mellett ez az állomány nagymértékben látott el közrendvédelmi 
feladatokat is, részt vettek a „Közbiztonsági Háló” program végrehajtásában. 
 
A magyar-szlovák közös határ menti járırszolgálat ellátása havonta több alkalommal 
folyamatosan történt (a Magyar Köztársaság területén 52, a Szlovák Köztársaság 
területén 47 közös szolgálat ellátás volt). A helyi szintő vezetık havonta egy 
alkalommal a szolgálat szervezésekor találkoztak, itt értékelték az elızı hónap közös 
feladatait, a határrend helyzetét és megszervezték a következı hónap közös határ 
menti járır szolgálatait. 
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A szolgálat ellátás tapasztalatai pozitívak voltak, mind két fél részérıl folyamatos volt 
az igény a közös feladat végrehajtására. 
A közös szolgálatok alkalmával ellenırzésre került 1396 fı és 870 db jármő. Az 
intézkedések során helyszíni birság került kiszabásra 65 esetben és 374.000 Ft 
értékben, valamint 68 esetben 1730 euro értékben. 21 esetben zárult az intézkedés 
szabálysértési feljelentéssel. 
 
2010-ben határon átnyúló üldözés nem volt a NMRFK határszakaszán. 
A Határrendészeti és Közrendvédelmi Alosztályok 373 esetben az İr- Járır 
alosztályokkal, valamint 99 esetben a szlovák határellenırzési szervekkel hajtottak 
végre közös szolgálatot.  
 
Az év folyamán a jármővekben megbújt személyek felkutatása érdekében 384 
tehergépjármő került ellenırzésre, értékzáró plombák alkalmazására nem került sor.  
 
Az év folyamán több alkalommal került sor a Külsı Határok Alap projekt keretében 
határrendészeti végzettségő beosztottak vezénylésére a Magyar Köztársaság schengeni 
külsı határszakaszára. A vezényléssel járó szervezési, koordinálási és elszámolási 
feladatok végrehajtásra kerültek. 
 
A határnyiladék tisztítására az év elsı felében nem került sor. Az év második felében a 
fenti munkálatok végrehajtására árajánlat kéréses pályázat került kiírásra. A 
pályázaton nyertes vállalkozónak a fenti munkálatok végrehajtását 2010. október 31-ig 
kellett végrehajtania, melynek eleget tett (az érintett határrendészeti alosztályvezetık 
személyesen ellenırizték le a teljesítést, melyrıl jegyzıkönyvek készültek). 
A Határrendészeti és Közrendvédelmi Alosztályok a határszakasz teljes hosszán az év 
folyamán a  határjelek és a határnyiladék ellenırzését az árvízi helyzet miatt csak 
részben tudták végrehajtani.  
 
Összességében elmondható, hogy az államhatárral kapcsolatos feladatok végrehajtásra 
kerültek, az államhatárrendje stabil volt és az együttmőködést károsan befolyásoló 
események nem voltak. 
 
 

h) Csapatszolgálati Század 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság ideiglenes csapatszolgálati századának 
létszáma 94 fı, teljesen feltöltött. A század állománya rendelkezik testvédıvel, 
pajzzsal, védısisakkal, hosszított gumibottal. Minden szakaszban van gránátlövı, 
dokumentáló. Az elıírt 40 fı csapatszolgálati tartalék nem rendelkezik a fenti 
védıeszközökkel.  
 
A csapatszolgálati század 2 alkalommal, összesen 20 órában került alkalmazásra az 
értékelt idıszakban, mindkét esetben árvízvédelmi feladatokat hajtott végre.  
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2. Közlekedésrendészeti tevékenység 
 

a) Nógrád megye mőködési területe, a közlekedésbiztonság helyzetét 
befolyásoló tényezık 

 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a megyei 
törzsbıl és két alosztályból épül fel. A megyei törzsben teljesített szolgálatot a 
Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetıje és két kiemelt fıelıadó. A törzs 
közvetlen irányításában mőködik az 5 fı közalkalmazottból álló Fénykép és 
Videofelvétel Feldolgozó Csoport. Ez a csoport végzi a megyében kiszabott helyszíni 
bírságok, valamint a mőszeres sebességmérés felvételeinek feldolgozását, tárolását. 
 
A közlekedésrendészeti szolgálat végzi a megye területén bekövetkezett személyi 
sérüléssel járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos helyszíni tevékenységet, a 
közlekedési bőncselekmények felderítését és nyomozását, a mőszeres 
sebességellenırzést és a forgalom ellenırzést.  
 

b) A közlekedést érintı legfontosabb infrastrukturális változások 2010-
ben 

  
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság 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. 2010. évben olyan 
infrastrukturális változás, ami a közlekedésbiztonságot jelentısen befolyásolná Nógrád 
megyében nem történt. 
 

c) Közúti közlekedési balesetek alakulása 
 
2010. évben 255, az elızı évhez képest 60 db-al (-19 %) kevesebb személyi sérüléses 
baleset történt megyénk közútjain. A könnyő sérüléses balesetek száma 44-gyel (-
21%), a súlyos sérüléses balesetek száma 13-mal (-14%), a halálos balesetek száma 3-
mal (-33%) csökkent. A megye közútjain 2010. évben 6 db olyan közlekedési baleset 
történt, ami halálos eredménnyel zárult. Az összbaleset szám megtartása, illetve 
csökkentése érdekében fokozott erıfeszítéseket teszünk, a statisztikai adatokat 
értékelve a veszélyeztetett idıpontokban és helyeken a rendıri jelenlétet fokozzuk. 
 
A baleseti okok közül a leggyakoribb a gyorshajtás, jelentıs a kanyarodási szabályok, 
az elsıbbségi szabályok megsértésébıl bekövetkezett balesetek száma. Említést 
érdemel a figyelmetlenség, a gyalogos hiba, mint balesetet elıidézı ok. A balesetek 
bekövetkezésének idejét vizsgálva megállapítható, hogy a baleseti idıpontokban 
érezhetı változás nem történt. A legtöbb baleset a délelıtti és a délutáni órákban 
történt. 
Az okozók csoportjai közül legjelentısebb a személygépkocsi-vezetıké, akik az összes 
baleset 64 százalékát okozták. Az egyéb jármővezetıi csoportok a balesetek 
egyharmadáért megközelítıleg egyenlı arányban felelısek. Legkisebb aránnyal az 
autóbuszok szerepelnek. 
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Különös erıfeszítést teszünk az ittasan okozott balesetek számának csökkentésére. Az 
ittas vezetık kiszőrésére külön akció sorozatot rendeltünk el. Ennek köszönhetıen az 
ittasan okozott balesetek száma az elızı évhez képest jelentısen csökkent. Csökkent 
az ittasan okozott balesetek aránya az összbalesetszámhoz képest is. 
 
A Közlekedésrendészeti Osztály 2010. évben 203 közlekedési bőncselekményben 
rendelt el nyomozást. Ez 22%-al kevesebb, mint az elızı évben. Az eredményességi 
mutató 86,9%. A tisztázottsági mutató, pedig meghaladja a 93%-ot. A százalékos 
eredményekben viszont szerepelnek a 2009-ben elrendelt, de 2010-ben befejezett 
ügyek is. A közlekedési bőncselekmények zömét az ittas jármővezetés, és a közúti 
baleset gondatlan okozása teszi ki. 
 
A megyei Közlekedési Ügyésszel az osztály vezetése napi kapcsolatban áll, 
problémáinkkal bármikor fordulhatunk hozzá. Az Ügyész Úr éves értékelı 
jelentésében az osztály munkáját jónak, törvényesnek és szakszerőnek értékelte. 
A bíróság elé állítások száma kis mértékben javult az elızı évi mértékhez képest. A 
bíróság elé állítások számának emelése érdekében fokozott erıfeszítéseket teszünk. 
Szorgalmazzuk a hitelesített légalkoholmérı mőszerek alkalmazását. 
 

d) Légi-, vízi és vasúti közlekedési balesetek értékelése 
 
Nógrád Megyében 2010. évben légi-, vízi-, illetve vasúti baleset nem történt. 
 

e) A közlekedési balesetek megelızése érdekében tett rendıri 
intézkedések 

 
99 iskolában 101 fı rendır látta és látja el az „Iskola rendıre” feladatokat. 
Két hónapon keresztül „Láthatósági kampány” keretében fokozottan ellenıriztük a 
gyalogosokat és a kerékpárosokat. 
Október hónapban az ıszi-téli átállással kapcsolatos teendıkre hívtuk fel a 
gépjármővezetık figyelmét.  
Szinte minden olyan rendezvényen jelen voltunk balesetmegelızési programjainkkal, 
amely nagy tömegeket mozgatott meg. Közel háromszáz kampányrendezvényünk volt. 
 

f) Együttmőködésünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság Nógrád Megyei 
Kirendeltségével 

 
A közlekedésrendészeti szolgálat a rendvédelmi szervekkel, ügyészséggel, bírósággal 
való kapcsolata feszültségektıl mentes. Kiemelendı a közlekedési ügyésszel 
fenntartott kapcsolat, mely mindennaposnak mondható és átfogja az ügyekben 
folytatott nyomozati tevékenységet ugyanúgy, mint a helyszíni munkát. A közlekedési 
ügyész az osztályvezetıvel, helyettesével és az alosztályvezetıkkel közvetlen 
kapcsolatban van. Év közben tett értékelésében az osztály munkájának színvonalát 
több alkalommal is magasnak minısítette. 
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A Nógrád megyei Pedagógiai Intézettel jó munkakapcsolat alakult ki. Kölcsönösen 
segítjük egymást a gyermekek közlekedésre nevelése érdekében kifejtett 
tevékenységben. Jelentıs segítséget nyújt munkánkhoz a Nógrád Volán Zrt. is. 
 
A megye közlekedésbiztonsági helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérjük, az 
idevonatkozó statisztikai adatokat és egyéb más információkat folyamatosan 
elemezzük és értékeljük.  
 
E tevékenységünkben szorosan együttmőködünk az Állami Közút Nonprofit Zrt. 
Nógrád Megyei Igazgatóságával, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatósággal. Meg kell 
említeni a közös közúti, illetve telephelyi gépjármő ellenırzéseket, melyek az egész év 
során havi ütemterv szerint, elıre egyeztetve történtek. 
 
 

g) Közúti személy és áruszállítás ellenırzése, a kapcsolódó közigazgatási 
eljárások lefolytatásának helyzete 

 
Az év során önálló ellenırzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel együttmőködve, a 
kiépített mérıhelyeken végeztünk. Ennek során 6 alkalommal került sor valamilyen 
szabályszegés megállapítására. A szabályszegésekbıl kifolyólag minden esetben 
megindult a közigazgatási bírságolási eljárás.  
 
ADR ellenırzést önállóan nem végeztünk, a Katasztrófavédelemmel közös 
ellenırzések során 11 jármő vizsgálatában mőködtünk közre. 
 
 

h) A közlekedésrendészeti intézkedési mutatók alakulása 
  
Megyénk területén a Közlekedésrendészeti Osztály járırei a vizsgált idıszakban 2318 
alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, ami 95-tel több, mint az elızı évben. Ebbıl 
43 esetben pozitív eredmény adódott. A szonda alkalmazás száma közel megegyezik a 
tavalyi év eredményével, ugyanez igaz a pozitív szondák számára is. 
A pozitív szondák számában minimális (3 eset) emelkedés tapasztalható. 
 
A közlekedésrendészeti beosztottak az ellenırzések során 29 forgalmi engedélyt (-
79%) és 27 vezetıi engedélyt (-3 %) vettek el a helyszínen. A mőszeres 
sebességméréssel és a forgalomellenırzéssel kapcsolatosan 910 esetben (-48 %) került 
sor helyszíni bírság kiszabására 8.208.000 Ft összegben. 12648 esetben (-26 %) 
szabálysértési feljelentés készült.  
 
Ezen adatokban történı csökkenés a járırök intézkedési módszerének átalakítása miatt 
adódik. A leállításos módszer helyett a sebességmérést nem leállításos módszerrel 
végzik, ami az „objektív felelısség” jogintézményének jobban megfelel. Ez viszont 
megfosztotta a járıröket a közvetlen intézkedés lehetıségétıl. 
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Az objektív felelısség alkalmazása miatt kevesebb a tényleges jármőellenırzés, 
csökken a helyszíni bírság száma, magas szintő viszont a mőszerrel készített 
szabálysértési feljelentések száma. 
 
A Közlekedésrendészeti Osztály 3 sebességmérı mőszert üzemeltetett 2010. évben. A 
mőszerek kihasználtsága országos szinten is kiemelkedı, annak ellenére, hogy az SCS-
102B eszközünk sorozatosan meghibásodott. 
Összesen 20 esetben (-31 %) vettünk részt rendezvénybiztosításban. Ezekkel 
kapcsolatosan 36 intézkedés történt. 
A vizsgált idıszakban 2 vízirendészeti ellenırzést és 3 légirendészeti ellenırzést 
tartottunk. Az ellenırzések során jogsértést nem tártunk fel. 
 
Fénykép és Videofelvétel Feldolgozó Csoport tevékenysége: 
 
A feldolgozó rendszerünk adatai szerint 2010. évben, a Nógrád megyében kiszabott 
11.817 (-42%) helyszíni bírság összege 69.923.000 - forint. (-37%). 6.584 helyszíni 
bírság befizetésre, 380 helyszíni bírság, pedig behajtásra került. 4.853 helyszíni bírság 
kintlévıségként szerepel. 
Megyénkben, 2010-ben 6.587 (-58%) elıéleti pont került regisztrálásra, túlnyomórészt 
a megengedett sebességhatár túllépése, az elsıbbség és az elızés szabályainak 
megsértése, valamint az irányjelzés elmulasztása miatt. 
A helyszíni bírságok számának és összegének visszaesése a biztonsági övre, 
gyermekülésre, kézben tartott mobiltelefon és bukósisak hiánya miatt induló 
közigazgatási eljárásoknak köszönhetı. A korábbi években éppen ezen 
szabályszegések adták a helyszíni bírságolás nagy részét. Az eljárási forma változása 
erıteljesen megmutatkozik a fenti számokban. 
 
Összességében tehát a 14.765 db közigazgatási eljárást indítottunk, ami alapján 
499.645.000 Ft. bírság került kiszabásra. A 2010. évben befolyt összeg eléri, sıt 
meghaladja a Nógrád Megyei Rfk. részére elıírt 213 millió forintos tervet. 
 
Az objektív felelısség hatálya alá esı szabálysértések képi rögzítését a Nógrád megyei 
Rendır-fıkapitányság 5 db sebességellenırzı készülékkel, 21 db digitális fényképezı 
géppel,1 db digitális kamerával végzi. 
 
 

i) A NMRFK Baleset-megelızési Bizottság 2010. évi tevékenysége 
 
A bizottság munkájának alapvetı célja a közlekedés biztonságának növelése 
érdekében a közlekedı emberek tudatának befolyásolása, illetve az objektív 
körülmények változásainak kezdeményezése. 
Folyamatosan szervezzük az „Ismerd meg újra a KRESZ-t” oktatásainkat, illetve a 
szélesebb körő ismeretterjesztés érdekében a közlekedési szabályokhoz kapcsolódó 
szóróanyagokat terjesztünk.  A Városi Balesetmegelızési Bizottságok, illetve a 
Megyei Balesetmegelızési Bizottság rendszeresen részt vesz egyéni, illetve szervezett 
iskolai közlekedésbiztonságra nevelési programokban. 
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A felmenı rendszerő kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos versenyek kapcsán is 
folyamatos munka folyt, elsısorban az iskolákban, melynek a csúcspontjai a helyi, a 
városi és a megyei döntık voltak. Igaz ez a IV. és VIII. osztályosok közlekedési tárgyú 
tanulmányi versenyére, csakúgy, mint a Kerékpáros Iskola Kupára és a Középiskolás 
Közlekedésbiztonsági Kupára. Nagy sikere volt a „Közlekedik a Család” 
vetélkedısorozatnak.  
 
 

3. Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
Az igazgatásrendészeti szervek tevékenységét a fegyver engedélyügyi terület, a 
személy és vagyonıri terület, kábítószer rendészeti szakterület, figyelmeztetı és 
megkülönböztetı jelzés használatának engedélyezése, robbanóanyag és pirotechnikai 
engedélyezés, a szabálysértési szakterület valamint a közigazgatási eljárások 
végrehajtása képezi. 
 

a) Engedélyezés 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság illetékességi területén 2327 tulajdonosnál 
5716 fegyver van engedélyezve. A fegyverengedélyezés során végrehajtott tárolóhely 
ellenırzések száma összesen 647 db. Az önvédelmi maroklıfegyverrel rendelkezık 
esetén az éves ellenırzés folyamatos, jelenleg 160 db. Fegyveres vagyonvédelmi 
cégek esetében 4 ellenırzésre került sor az engedélyügyi elıadó által. 
 
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján, Nógrád megyében az alábbiak szerint 
alakult a mőködési engedélyek és igazolványok száma. Jelenleg 399 vállalkozás 
rendelkezik mőködési engedéllyel. Ebbıl 32 társas, 367 egyéni vállalkozás. 
Az érvényes igazolványok száma 2768.  
 
2010. évben kábítószer-ellenırzést 20 esetben, prekurzor ellenırzést 15 esetben 
hajtottunk végre közforgalmú gyógyszertárakban. Büntetı feljelentés tételére nem 
került sor, jegyzıkönyvi figyelmeztetést egy személy kapott, mivel az „Értesítı a 
gyógyszertár részére ellenırzött szer rendelésérıl” elnevezéső iratot nem a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen állította ki.  
 
2010. évben pirotechnikai  forgalmazásra és tárolásra év végén 5 esetben 
engedélyeztünk, felhasználási engedélyt 47 esetben adtunk ki. Hatósági ellenırzést 23 
esetben végeztünk, 8 esetben szabálysértési feljelentést tettünk.  
 

b) Szabálysértések 
 
A Nógrád megyei szabálysértési tevékenységet értékelve megállapítható, hogy a 
feljelentési gyakorlat alapvetıen nem változott, továbbra is túlsúlyban voltak a kisebb 
súlyú cselekmények miatti feljelentések, a súlyosabb szabálysértések miatti 
feljelentések száma visszaesett.  
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A feljelentések döntı többsége alkalmas volt a megalapozott döntéshozatalra. Az 
ellenırzések tapasztalatai és az ügyészi intézkedések alapján a határozatok általában 
megalapozottak, törvényesek voltak, a felelısségre vonási gyakorlat szigorodott.  
Továbbra is elmondható, hogy a közlekedés biztonságára leginkább veszélyt jelentı 
kiemelt közúti közlekedési szabálysértéseknél jelentısen emelkedett a pénzbírság egy 
fıre esı átlaga, ez mellett a közigazgatási bírság hatására a jármővezetéstıl eltiltások 
száma csökkent, azonban az összes kiemelt közúti közlekedési szabálysértés miatt 
elmarasztaltakhoz viszonyított aránya emelkedett. 
 
Megállapítható, hogy a jármővezetéstıl eltiltások számának a csökkenése a kiemelt 
szabálysértés miatt feljelentettek számának csökkenésével arányos. A Kkt. 21./B. § (1) 
bekezdése ugyanazon szabályszegés miatt biztosítja ugyan a közigazgatási eljárással 
párhuzamosan a szabálysértési eljárás indításának a lehetıségét, - melynek 
eredményeként a kiemelt közlekedési szabálysértés esetén jármővezetéstıl eltiltás 
alkalmazására lehetıség lenne - azonban annak kezdeményezésére kis számban került 
sor. Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bírsággal nem a szabálysértés tényleges 
elkövetıjét szankcionálják, egyéb szankció alkalmazásának hiányában éppen vele 
szemben nincs kellı visszatartó ereje a további elkövetéstıl. Igazi visszatartó erıt a 
szabálysértés elkövetésekor történı rendıri intézkedés, illetve az azt követı 
szabálysértési szankció, a jármővezetéstıl eltiltás jelentene.  
 
2010. augusztus 19-étıl módosult a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény. 
A törvénymódosítás a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi 
szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértésének felderítését, az elkövetı 
kilétének megállapítását, valamint a bizonyítási eszközök felkutatását és biztosítását a 
rendırség hatáskörébe utalta. Továbbá az elzárással sújtható tényállások körét 
kiegészítette (Magánlaksértés, a Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében 
való részvétel, a Valótlan bejelentés és a Tulajdon elleni szabálysértésekkel).  
 
A törvénymódosítás lehetıséget biztosít a fiatalkorúakkal szemben is elzárásbüntetés 
kiszabására, biztosítja tettenérés esetén a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása 
céljából történı ırizetbe vételt. Az elıkészítı eljárás során tárgyi bizonyítási eszközök 
felkutatása érdekében határozattal elrendelheti ház, lakás, egyéb helyiség, vagy 
azokhoz tartozó bekerített hely átvizsgálását. 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság helyi szerveinél e szabálysértési eljárások 
lefolytatását a közrendvédelmi és az igazgatásrendészeti szolgálati ág közösen végzi.   

 
2010. 12. 31-éig az igazgatásrendészeti szervek által kiszabott pénzbírságokból és 
eljárási költségekbıl befolyt összegek:  
Szabálysértési eljárási bevételek: 324.000 Ft.- + 1.306.976 Ft.-  össz.: 1.630976 Ft.-  (a 
teljes bevételrıl a GEI-nek nincs adata) 
Közigazgatási bírság:   16.962.629  Ft.- 
Összesen:  18.593.605 Ft. 
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4. Az ügyeleti tevékenység 
 
A rendırség mőködésének frontfelülete az ügyelet. Szőrı áteresztı pontja a sértetti 
panaszoknak, bejelentéseknek, elosztó és dokumentációs helye a közterületi rendıri 
intézkedéseknek, katalizátora a szakirányító szervek utasításainak és információs 
igényeinek. 
 
Az ügyeleti szolgálat a rendıri alaptevékenységgel összefüggı vezetés-irányítási és 
koordinációs feladatait jól látta el.  
Az egységes segélyhívó rendszer mőködtetése során folyamatos munkakapcsolatot 
alakítottunk ki, illetve tartunk a katasztrófavédelem és a mentık ügyeleti 
szolgálataival, annak érdekében, hogy az intézkedések gyorsasága és szakszerősége 
minden esetben megfeleljen az elvárásoknak. 

 
Balassagyarmat Slovenské-Darmoty Közös kapcsolattartási Szolgálati Hely: 
 
A KKSZH legfıbb feladata a bőnüldözı szervek közötti közvetlen információcsere 
lebonyolítása, amelynek végrehajtása a magyar és a szlovák állomány 
koordinációjának magas fokát feltételezi.  
 
A KKSZH az elmúlt évben összesen 343 megkeresést teljesített.  Ez az elızı évhez 
képest 10%-os növekedés. A magyar oldalról érkezı megkeresések elhanyagolható 
mértékben csökkentek, a szlovák féltıl érkezı megkeresések nagyban emelkedtek. Az 
elızı év hasonló idıszakában magyar szlovák viszonylatban 60-40 % volt, az idén ez 
megfordult 44-56 %. 
 

 
 III. 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK  
 
 

A szlovák rendıri szervekkel rendkívül jó kapcsolatokat alakítottunk ki mind helyi és 
mind területi szinten. Az elsı félév során megszervezésre és lebonyolításra került a 
határ megbízotti értekezlet, mely magyar oldalon került megtartásra. Az év második 
felében is sorra került a határ megbízotti rendes munkaértekezlet szlovák területen.  
 
A közös határ menti járır szolgálatok ellátása a 2006. évi XCI. törvénnyel kihirdetett, 
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépı bőnözés 
megelızésében és a szervezett bőnözés elleni harcban folytatott együttmőködésrıl 
szóló, Pozsonyban, 2006. október 02-án aláírt Egyezmény alapján valósult meg. 
 
A NMRFK Bőnügyi Szervei, valamint a Rendırkapitányságok Bőnügyi Osztályai napi 
munkájuk során jó munka kapcsolatot alakítottak ki a törvényességi felügyeletet ellátó 
illetékes ügyészséggel, valamint a nyomozási bírókkal.  
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A védık részérıl a területi és helyi vizsgálati szervek mőködésével kapcsolatban 
kifogás nem merült fel, a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara és a Nógrád Megyei 
Rendır-fıkapitányság közötti viszony kielégítınek mondható. 
Jogértelmezési nézetkülönbségeket az ügyészekkel bátran ütköztethetjük, 
nyitottak felvetéseinkre, de természetesen az ügyészi iránymutatást kell, hogy 
kövessük. 
 
A NMRFK Bőnügyi Szervek osztályainak hagyományosan jó az együttmőködése az 
ORFK Bőnügyi Fıigazgatóság szakterületeivel, valamint jó a munkakapcsolat a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helyi és központi szerveivel és a szomszédos 
fıkapitányságok bőnügyi szerveivel.   
 
A Vám és Pénzügyırség Észak Magyarországi Régió Nyomozó Hivatalával 
történı együttmőködésünk során több jelentıs titkos információgyőjtı munkát sikerült 
vámos fedéssel realizálnunk. 

 
A Nemzetbiztonsági Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltségével továbbra is inkább 
konkrét információk átadására szorítkozik az együttmőködés, amely elsısorban az 
eltérı tevékenységi körbıl adódik. 
 
Más közigazgatási ellenırzı szervekkel - PSZÁF, APEH, Egészségbiztosítási 
Pénztár, Fogyasztóvédelmi Felügyelıség, a Munkaügyi Felügyelıség - a 
kapcsolattartás egy-egy nyomozás kapcsán válik szorosabbá, valamint nagy számban 
tesznek eleget adatkéréseinknek.  
 
 

IV. 
A GAZDÁLKODÁS HELYZETE  

 
 
A Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság, mint részben önálló költségvetési szerv a 
rendelkezésre álló fı- és pótelıirányzatokkal gazdálkodik. Az értékelt idıszakban az 
Észak- Magyarországi Régió tagjaként a BAZ és a Heves Megyei Rendır-
fıkapitányságokkal közös gazdálkodási egységet képezett. Alapvetı szolgálati 
feladatainkat, célkitőzéseinket a rendelkezésre álló erıkkel és eszközökkel ez idáig 
sikerült végrehajtani.  
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V. 

HUMÁNERİFORRÁS-GAZDÁLKODÁS  
 
 

1. A létszámhelyzet alakulása területi és helyi szinten 
 
 

 
 
 

2. A fluktuáció mértéke, oka, tendenciája és a kezelésére tett intézkedések 
 
 

Rendszeresített státusaink száma: 794. Ebbıl 645 státus a hivatásos, 143 a 
közalkalmazotti, 6 a köztisztviselıi státus. A feltöltöttség 2010. decemberében 
összesen 787 fı. 10 fıvel csökkent a létszám összességében az év során. 
Állománytábla módosítására nem került sor. 
 
 
3. Az állomány megtartása érdekében tett intézkedések és azok hatása 
 
 
Nógrád megyében, 3 szakközépiskolában folyik rendészeti fakultációs képzés keretén 
belül a rendıri pályára való felkészítés: a salgótarjáni Stromfeld Aurél Mőszaki 
Szakközépiskolában, a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskolában és a 
balassagyarmati Mikszáth Kálmán Szakközépiskolában. 
 
Tapasztalataink szerint a képzés befejezését követıen egyre több tanuló választja a 
rendészeti tárgyból való érettségi vizsgát, hiszen annak sikeres letételével 
mentesülhetnek a rendészeti tanintézeteinek felvételi eljárás alól. 
 
 
 
 
 

A létszám alakulása 2010. évben 

                                  

Rendszeresített Meglévı    

Szervezet H Kjt Ktv  Ö.: jan.  febr.  márc. ápr.  máj.  jún.  júl. aug.  szept. okt.  nov.  dec.  

NMRFK 645 143 6 794 797 798 793 792 789 791 790 793 793 788 788 787 

                                  

Rend.áll.         39 40 46 48 49 46 41 41 40 43 41 44 

                                  

Területi sz. 152 49 5 206 219 219 216 215 212 211 213 213 213 207 209 207 

                                  

Helyi sz. 493 94 1 588 539 539 531 529 528 534 536 539 540 538 538 536 
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VI. 

ÖSSZEGZÉS 
 
 
A Nógrád Megye Rendır-f ıkapitányság 2010-ben is a törvényeknek és egyéb 
rendelkezéseknek megfelelıen magas színvonalon látta el feladatait. A 
fıkapitányság valamennyi szervezeti egysége, illetve munkatársa tudatában van 
annak a jogi, szakmai és erkölcsi felelısségnek, amelyet a társadalom védelme, a 
békés és nyugodt mindennapok biztosítása szervezetünkre ró.  
 
Álláspontom szerint a magas színvonalú munkavégzés eredményeképpen, illetve az 
együttmőködı szervekkel történı eredményes kapcsolattartásból fakadóan Nógrád 
megye továbbra is a közbiztonság szempontjából „élhetı” megyék közé tartozik, 
melyet statisztikai mellékletünk is demonstrál.  
 
Mindezeken túlmenıen természetesen tisztában vagyunk azon körülménnyel, hogy az 
országos összehasonlításban csekélyebb mértékő bőnözıi aktivitás is kelthet rossz 
érzéseket, közbiztonsági deficitet egy-egy területen. A bőnözıi aktivitás napi 
elemzésével és értékelésével, illetve a települési önkormányzatokkal, polgárır 
szervezetekkel történı szoros kapcsolattartással a problémás területeken azonnali 
beavatkozással igyekszünk helyreállítani a bőnözés által kibillentett jogi egyensúlyt.  
 
A rend fenntartása, a bőnözés megelızése, felderítése közös ügyünk. Ezúton is 
arra kérek minden együttmőködıt, hogy saját kompetenciájának keretein belül vegyen 
részt a rendır-fıkapitányság vázolt célkitőzéseinek mind eredményesebb 
végrehajtásában.  
 
Végezetül szeretném megköszönni a Nógrád Megyei Önkormányzat vezetésének, 
képviselıinek az egész éves gyümölcsözı együttmőködést, és szeretném ıket 
biztosítani arról, hogy a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság teljes személyi 
állománya a jövıben is tudása legjavát adva fogja végezni a jogszabályokban reá 
hárított feladatokat.  
 
 
Salgótarján, 2011. augusztus 22. 
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Regisztrált b őncselekmények országos megoszlása
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Ismertté vált/regisztrált b őncselekmények Nógrád megyében
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Ismertté vált/regisztrált b őncselekmények területi megoszlása Nógrád 
megyében
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100.000 lakosra jutó b őncselekmények száma
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Személy elleni er ıszakos b őncselekmények Nógrád megyében 
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Közterületi b őncselekmények Nógrád megyében 
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100.000 lakosra jutó ismertté vált b őnelkövet ık
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Ismertté vált b őnelkövet ık megoszlása el ıélet szerint Nógrád 
megyében
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Vagyon és közrend elleni b őncselekmények aránya az 
összb őncselekményeken belül
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Diagram10

1. oldal

Visszaélés kábítószerrel b őncselekmények Nógrád megyében
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Vagyon elleni b őncselekmények jellemz ı kategóriáinak változása
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Diagram12

1. oldal

Betöréses lopások Nógrád megyében
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Diagram13

1. oldal

Rablás b őncselekmények Nógrád megyében
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Nyomozáseredményesség alakulása országosan 2010

62,96
60,61 60,56

57,59
54,4 53,25 53,15 52,12 51,54 51,16

45,59
41,4 40,75 40,42

35,83 35,37
32,72

59,52

46,3446,55

55,53

0

10

20

30

40

50

60

70

B
É

K
É

S

H
A

JD
Ú

B
O

R
S

O
D

V
E

S
Z

P
R

É
M

T
O

LN
A

N
Ó

G
R

Á
D

V
A

S

B
Á

C
S

G
Y
İ

R

Z
A

LA

B
A

R
A

N
Y

A

S
Z

A
B

O
LC

S

F
E

JÉ
R

Á
T

LA
G

C
S

O
N

G
R

Á
D

S
Z

O
LN

O
K

P
E

S
T

H
E

V
E

S

B
U

D
A

P
E

S
T

K
O

M
Á

R
O

M

S
O

M
O

G
Y



Nyomozás eredményesség változása Nógrád megyében
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Vádemelések alakulása Nógrád megyében

4678

5433

3374
2835

3192

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010



Bíróság elé állítások Nógrád megyében
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Közlekedési balesetek alakulása 
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Helyszínbírság összegek alaklulása 
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Közterületi szolgálatra vezényeltek
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Nem közterületi szolgálatra vezényeltek száma 
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Elfogott személyek száma 

Bőncselekmény elkövetése miatt Körözés alapján Egyéb ok miatt
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Alkoholszondák alkalmazása 
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Büntet ı feljelentések száma 

2266

2406

2307

2279

2564

2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600

2006

2007

2008

2009

2010


