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I. 
BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG 

 
 
1. A bűnügyi helyzet főbb adatai 
 
Nógrád megye bűnügyi helyzetét elsősorban a vagyonelleni támadások 
határozzák meg. Az eljárás alá vont személyek túlnyomó többsége továbbra is az 
alacsony iskolai végzettségűek, a rossz szociális körülmények között élők, a 
szakképzetlenek, a tartós munkaviszonnyal nem rendelkezők vagy a munkanélküliek 
köréből kerül ki. 
  
Részben ennek tulajdonítjuk, hogy az utóbbi években jelentős növekedést mutatott a 
lopások száma, amely a statisztikai adatok alapján mintegy 12%-os növekedést mutat. 
(2010-ben 2246, 2011-ben 2520). A lopásokon belül a betöréses lopások száma (517-
721) 2011-ben jelentéktelen mértékben változott (739).  
 
A korábbi években tapasztaltakhoz hasonlóan a múlt évben is a vagyon elleni 
bűncselekmények voltak a meghatározóak (58-60%) az összbűnözésben. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények száma 2010-ben jelentősen nőtt (7011) a 2009-
ben regisztráltakhoz (6138) viszonyítva. 2011-ben közel hasonló mértékű emelkedés 
mutatkozott (8298). Az emelkedés a közrend elleni bűncselekmények 
kategóriájába tartozó egyes bűncselekmények (visszaélés okirattal és a 
magánokirat-hamisítás) statisztikai elszámolásának (nem a bűnügyi helyzet 
tényleges romlása) változása miatt következett be, melyek nélkül az előző évi adatok 
tarthatóak maradtak volna.   
 
A statisztikai változás az ország minden nyomozó hatóságát érintette, azaz minden 
megyében jelentős emelkedés tapasztalható. Ennek ellenére országos viszonylatban, 
megyénkben következett be a második legkevesebb bűncselekmény, csak Tolna 
megyében regisztráltak kevesebbet. 
 
A fentieken túlmenően az ismertté vált bűncselekmények összetételében, 
számadataiban jelentős változás nem következett be, azonban néhány 
bűncselekményfajtában bekövetkezett változás – tendencia jellegük, illetve esetenként 
újszerűségük miatt – figyelmet érdemel: 
 
A vagyon elleni bűncselekmények körén belül viszonylag sok sikkasztás esetet 
regisztráltunk . 2011-ben 507 ilyen deliktum került a statisztikába, de meg kell 
említeni, hogy ebből közel 440 bűncselekmény egy ügyben került felderítésre a 
Rétsági Rendőrkapitányságon, ahol a helyi okmányiroda egyik tisztviselője az 
ügyfelektől átvett illetékkel sajátjaként rendelkezett, nem továbbította a Magyar 
Államkincstár felé. (2010-ben csupán 70 sikkasztás vált ismertté) 



Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság 
2011. évi tevékenységének értékeléséről 

 

Salgótarján, 2012. augusztus hónap 
5. oldal 

Bár a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma elenyésző, ugyanakkor említést 
érdemel az a nyomozás, melyet a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság folytat 
kitartottság  bűntett megalapozott gyanúja miatt három salgótarjáni lakos ellen, akik 
megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy magyar nőket vittek ki prostituáltként 
osztrák, német és holland bordélyházakba és a szexuális szolgáltatás útján megkeresett 
pénzük jelentős részét tőlük elvették.  

A kábítószer bűnözés területén a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság már évekkel 
ezelőtt a terjesztőket vette célkeresztbe és 2011-ben is eredményesen vette fel a  harcot  
ellenük. Ezt mutatja a felderített bűncselekmények számának növekedése is. (127-153) 
 
A dizájner drogok előre törése megyénkben is megnehezítette a felelősségre vonást, de 
sikerült felderíteni olyan tizennyolcadik életévét betöltött személyeket, akik 
tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeknek kábítószernek nem minősülő 
kábító hatású anyag, illetőleg szer kóros élvezetéhez segítséget nyújtottak. 
Salgótarjánban is találtunk olyan üzletet, amelyben kábítószernek nem minősülő, 
bódító hatású szert forgalmaztak. Az önkormányzat jelzésünk alapján intézkedett a 
bolt bezárásáról. 
 
 

2. A bűnüldöző munka 
 
Országos viszonylatban a nyomozás eredményességet tekintve megyénk a 
harmadik  legjobb eredményt érte el (57,94%), amely önmagunkhoz viszonyítva is 
jobb, mint az előző években.     
 
Az ügyforgalmi statisztika adatai alapján ebben az időszakban kis mértékben 
csökkent a nyomozás elrendelések száma (5911-5802).  
 
A bűncselekmény elkövetésétől számított néhány napon belül meghozott ítéletekkel a 
megelőzést szolgálják a bíróság elé állítások, melyek száma az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva nőtt. (119-193) E területen a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály (78) és a Nógrád Megyei RFK Közlekedésrendészeti Osztály (35) 
tevékenysége a meghatározó.  
 
Részben a gyors felelősségre vonásoknak tulajdonítjuk, hogy Salgótarjánban a 
töredékére csökkent a bolti – elsősorban a TESCO sérelmére elkövetett – lopások 
száma. 
 
 
3. Bűnügyi szakterület 
 
 

a) Életvédelmi tevékenység 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 2011 év során három 
esetben fejezett be emberöléssel kapcsolatos ügyben vádemelési javaslattal 
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büntetőeljárást, melyek 2010 évben indultak. Ezekből 1 szándékos emberölés, 2 pedig 
emberölés kísérlete volt.  
 
2011 évben vádemelési javaslattal befejeztünk további 4 emberöléssel kapcsolatos 
büntetőeljárást, melyből 2 emberölés kísérlete miatt, 1 gondatlanságból elkövetett 
emberölés miatt, 1 pedig szándékos emberölés miatt került befejezésre.    
 
Életveszélyt okozó testi sértés elrendelésére a vizsgált időszakban a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán 7 esetben került sor.  A 2010-ben 3 ilyen 
cselekmény fordult elő. Ezekben az ügyekben minden esetben eredményesen 
fejeződött be a nyomozás.  
 
A súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt elrendelt nyomozások száma 
a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent. (385-352) Ezek területi megoszlására 
jellemző, hogy a testi sértések 40-45%- a Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi 
területén – főképpen a megyeszékhely belvárosában – történik. 
 
 

b) Erőszakos, vagyon elleni bűncselekmények - rablások  
 

A rablás bűncselekmény tekintetében – országos viszonylatban - Nógrád megye 
továbbra is megőrizte kevésbé fertőzött mivoltát. Az erőszakos, vagyon elleni 
bűncselekmények megyénkben az összbűncselekményi számnak csak egy igen kis 
részét teszik ki.  
 
Ugyanakkor a kategóriába sorolható cselekmények különösen veszélyesek a 
társadalomra, hiszen ezek során egyszerre kerülnek veszélybe mind a vagyoni, mind a 
személyhez, élethez, testi épséghez és személyi szabadsághoz- fűződő jogok. Az 
elkövetés módja, erőszakos, közvetlen személyre irányuló mivolta tovább súlyosbítja 
a bűncselekmény tárgyi mivoltát, és különösen befolyásolja az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetét, és közvetve rendőrségbe vetett bizalmát. Megyei szinten 
a tárgykörbe tartozó az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények kezelése, nyomozása 
mindig is kiemelt figyelmet kapott.  
  
2011 évben a korábbi évhez, évekhez képest majd felére esett vissza a rablások 
száma (46-25), melyben közrejátszott az e területen végzett kiemelt és áldozatos 
rendőri munka is. 
     
Utólagos felderítés keretében sikerült realizálnunk egy 2009-ben elrendelt, 
2009.12.30 napon 09:42 órakor 3100 Salgótarján, Március 15. utca 22. sz. alatti 
FURATESZ CHANGE pénzváltó sérelmére elkövetett fegyveres rablást. Az ügyben 
folytatott nyomozás során az elkövetők elfogásra, majd előzetes letartóztatásba 
kerültek.  
 
A zsarolás, önbíráskodás miatti eljárások számszerűen hosszú évek óta elenyésző 
számban jelentkeznek, mind megyei mind városi hatáskörű esetekben, és a megye 
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kriminalitásában kis szerepet játszanak. Az ilyen jellegű ügyek hátterében, nagy 
százalékban korábbi anyagi ellentétek, üzleti kapcsolatok és fizetési viták, valamint 
uzsorás tevékenység húzódik meg.  
 
 

c) Vagyonvédelmi tevékenység 
 
E bűncselekmény-főcsoportba tartozó cselekmények számosságuknál fogva 
alapvetően befolyásolják a megye bűnügyi helyzetét. 
 
A vagyon elleni bűncselekményeken belül több bűncselekményfajta (betöréses lopás, 
lakásbetörés, gépjárművel kapcsolatos bűnesetek) az alacsony látenciájú 
bűncselekmények közé tartozik, (vagyis a sértettek bejelentési-feljelentési 
hajlandósága magas) azaz alakulásuk markánsan jól jellemzi a bűnözés alakulását.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények körén belül alapvetően a lopások (2246-2520) 
száma a döntő. A vagyon elleni bűncselekményeken belüli aránya - a betöréses 
lopásokkal együtt számítva - 64% körül alakult.  
 
Az ismertté vált betöréses lopások száma az alapeseti lopások mellett alapvetően 
határozza meg a lopások, illetve ezen keresztül a vagyon elleni bűncselekmények 
számát. 2010-ben 721, 2011-ben 739 ilyen esetet regisztráltunk.   
 
Illetékességi területünkön az előző évhez hasonlóan kissé emelkedő számban 
követnek el bűncselekményeket „utazó” b űnözők. Az elkövetés módjára jellemző, 
hogy valamely közüzemi szolgáltató vagy hatóság képviseletében eljáró személynek 
adják ki magukat az elkövetők, így ejtve tévedésbe a sértetteket és csalnak ki tőlük 
különböző összegeket. További jellemző elkövetési magatartás, hogy a fenti 
módszerrel nem kicsalják a sértett pénzét, hanem valamely indokkal elterelik a 
figyelmét, miközben a bűntárs a sértett lakásában tartott pénzét, értékeit eltulajdonítja. 
A fenti bűncselekmények elkövetése során továbbra is jellemző, hogy a sértettek 
hiszékenységét, segítőkészségét vagy adott esetekben idős korát használják ki. 

 
Ismét megfigyelhető a színesfémlopások számának növekedése (a színesfém 
felvásárlási árak ismételt emelkedésével összhangban). 2010-ben megyénkben 
viszonylag  magas számban fordultak elő transzformátor lopások és a villamos táv- 
vagy távközlő vezeték lopások. Ezen bűncselekmények eredményes felderítését 
nehezíti az elkövetés helyének speciális elhelyezkedése (lakott területektől távolabb 
eső külterületek) illetve az elkövetés időszakának késő éjjeli volta is, amely miatt 
rendszerint a tanúkutatások nem vezetnek eredményre, továbbá az észlelés és a 
rendőrség részére történő bejelentés között jelentős idő telik el, amely alatt az 
elkövetők a transzformátort leszerelik, majd a helyszínt elhagyják.  
 
A transzformátorlopások nyomozásának eredményeképpen sikerült, egy a 
bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 7 főből álló, 
szervezetten működő bűnözői csoportot beazonosítani, majd büntetőeljárás alá vonni, 
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ezzel a további ilyen jellegű bűncselekmények 2011. év végére gyakorlatilag 
megszűntek. 
 
2010. január 1–től a NAV – amennyiben a bejelentést ott tették, vagy észlelték a 
bűncselekményt – folytatja le a büntetőeljárást színesfémmel kapcsolatos 
bűncselekmények esetében, valamint ellenőrzik a színesfém-kereskedelmet is. Az 
ezzel kapcsolatos együttműködés megfelelő a Rendőrség és a NAV között. 
   
Fentiek mellett továbbra is jelen van a hátrányos helyzet szülte bűnözés megyénk 
szinte valamennyi településén. 
 
E bűncselekmények elkövetői jellemzően igen alacsony jövedelemi viszonyok között 
élnek és a mindennapi megélhetésük érdekében követnek el kisebb értékre, dolog 
elleni erőszakkal betöréses lopásokat, főleg családi házas környezetben. Emellett, 
ugyanezen elkövetői körre jellemző elsősorban a falopások elkövetése is. 
 
Az elkövetői kör folyamatos „utánpótlása” biztosított a fiatalabb korosztályokból, 
azonban jellemzőbb a büntetett előéletű, illetve visszaeső bűnöző. A bűncselekmények 
elkövetési tárgya igen széles kört ölel fel és a „sláger”-nek számító készpénz, 
ékszerek, híradástechnikai eszközök mellett terjed az élelmiszerek, és idényjellegű 
dolgok tűzifa, mezőgazdasági termények és vegyszerek eltulajdonítása is. 
 
Nógrád megyében elsősorban Salgótarjánra jellemzőek a nagyvárosi bűnelkövetési 
formák, így a bűncselekmények elkövetésének időpontja vonatkozásában is pl. a 
hétvégi (péntek, szombat) elkövetési idők, de jellemzőbb a hét eleji napokon történő 
elkövetés. 
 
2011. évben is megmaradt az előző évi csökkenő tendencia a besurranásos lopások 
esetében, amelyhez hozzájárultak az eredményesen lefolytatott büntetőeljárások. 
 
Megállapítható továbbá, hogy 2011. évben a lopás és betöréses lopás 
bűncselekmények során emberélet kioltására vagy annak veszélyeztetésére nem került 
sor. 
 
A lopások, betöréses lopások elkövetéséhez szervesen kapcsolódva jelen van Nógrád 
megyében is az orgazdaság. Az orgazdasággal összefüggésben megállapítható, hogy 
jelentős a látencia, mely helyzeten az értékesítési vonalak feltérképezésével  
szükséges változatni. 
  
Nógrád megyében a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kisebb számban fordulnak 
elő a gépjárművekkel kapcsolatban, illetve azok vonatkozásában elkövetett vagyon 
elleni bűncselekmények.   
 

Jármű önkényes elvétele bűncselekmények körében jellemző, hogy az elkövető a 
sértett közeli ismerősei, vagy rokonai közül kerül ki, ezért a bűncselekmények jelentős 
része felderítésre is kerül. Jól példázza ezt, hogy a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon 
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2011. évben lefolytatott 5 db büntetőeljárásból mindegyik elkövető kiléte 
megállapításra, illetve eljárás alá vonásra került, amelyből 4 büntetőeljárás vádemelési 
javaslattal került befejezésre, míg egy büntetőeljárás került megszüntetésre, mivel az 
elkövető gyermekkorú volt. 
 
A vizsgált 2011. évben az előző időszakhoz hasonlóan létező jelenség a távolsági és a 
helyi autóbuszjáratokon elkövetett alkalmi  illetve, zseblopások elkövetése. A korábbi 
évhez viszonyítva növekedés (46-63) figyelhető meg annak ellenére, hogy széles körű 
utas tájékoztató kampányt tartottunk és akciókat hajtottunk végre az időszak során. 
 
 

d) Gazdaságvédelmi tevékenység 
 
Megállapítható, hogy a szakterületen 2011. évben is meghatározó bűncselekmény 
fajták a csalás, sikkasztás és a hűtlen kezelés voltak. Megyénk területén több 
büntetőeljárás indult uzsora bűncselekmény és a hozzá kapcsolódó jogosulatlan 
pénzügyi tevékenység bűntette miatt. 
 
Illetékességi területünkön a gazdaságvédelem szakterületéhez kapcsolódó 
bűncselekmények szempontjából kiemelten fertőzött a megyeszékhely. A bűnözés 
alakulását azonban több tényező is befolyásolhatja, mint pl. Rétság esetében a főváros 
és az államhatár közelsége, a jelentős átmenő forgalom. 
 
Megnőtt  a különböző intézményekben, hivatalokban illetve alkalmazottak által 
elkövetett bűncselekmények - hivatali visszaélés, vesztegetés - miatti nyomozások 
száma is. Megemelkedett továbbá a korrupciós ügyekben az olyan feljelentés 
kiegészítések, nyomozások száma, ahol az eljárások során kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy a feljelentés tárgyát képező cselekmény nem bűncselekmény.  
 
2011. évben továbbra is kiemelten szem előtt tartottuk  a gazdaság működését, az 
állampolgárok magántulajdonát veszélyeztető bűncselekmények további 
kiterjedésének megakadályozását, a megvalósult bűncselekményeket követően a 
kármegtérülést. 
 
Szintén fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági társaságok büntetőjogi 
felelősségének érvényre juttatására - 2001. évi CIV. tv. a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről -, az ügyészség felé történő szignalizáció 
alkalmazására e törvény 12. § (1) bekezdése alapján. 
 
Megyénk nem tekinthető fertőzöttnek, azonban kiemelt figyelmet fordítunk a 
környezetet károsító jogsértések felfedésére, azok megszakítására, a bekövetkezett 
esetek gyors és szakszerű kezelésére. A környezetvédelem terén az egységes 
nyomozói munka és a társszervekkel történő kapcsolattartás kialakítására, a kialakított 
kapcsolatok fenntartására törekszünk.  
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A kidolgozott cselekvési program alapján folyamatosan nyomon követjük és 
elemezzük a környezetkárosítás, természetkárosítás, hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértése bűncselekmények nyomozási gyakorlatát, az abból levonható 
tapasztalatokat.  
 
 

e) Felderítő tevékenység 
 
Az év során a felderítő munka fő irányait a kábítószer bűnözés, illetve a fegyver 
vonal tette ki, melyekben jelentős eredményeket értünk el, olyan realizálásokat sikerült 
végrehajtani, melyek jelentős sikert jelentettek a megyénkre nézve. Ismét jelentős 
fegyverarzenál került lefoglalásra megyénkben.  
 
Mindezek mellett a legkiemelkedőbb eredmény a prostitúcióhoz kötődik, amely 
mellett csalás, illetve pénzhamisítás ügyekben értünk el kiemelkedő eredményt. 
Prostitúció terén olyan bűnszervezet ellen sikerült büntetőeljárást kezdeményezni, 
mely egy korábban, évek óta sikeresen tevékenykedő bűnszervezet nyomain, hamvain 
kelt életre, azaz vált jelentős szervezetté. A tagok szinte mindegyike a roma 
etnikumhoz tartozik, akik magyar prostituáltakat „toboroztak” Németországba és 
Hollandiába szexuális tevékenység végzése céljából. 
 
Csalás terén olyan személy került előzetes letartóztatásba, aki évek óta ezzel a 
bűncselekmény kategóriával alapozta meg anyagi jólétét, és idáig nem sikerült ellene 
olyan bizonyítékokat, adatokat, információkat megszerezni, amivel eredményesen 
lehetett volna fellépni a hatóságnak.  
 
 

f) Bűnügyi technikai tevékenység 
 
A Bűnügyi Technikai Osztály a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatósághoz tartozó osztályok és a Salgótarjáni valamint a Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt bűncselekmények helyszíni szemléjén, illetve 
egyéb nyomozati cselekményeknél (helyszíni kihallgatás, bizonyítási kísérlet, 
felismerésre bemutatás, „rabosítás”, stb.) végezi a bűnügyi technikusi és kutyavezetői 
feladatokat.  
 
Az osztály dolgozói, a bűnügyi helyszíneken a nyomok szakszerű rögzítésével, 
valamint egyéb speciális feladatok ellátásában évek óta bizonyítják kiemelkedő 
szakmai tudásukat. A helyszíneken tanúsított magas szakmai képzettségük nagyban 
hozzájárul a bűnügyek gyorsabb és hatékonyabb felderítéséhez, illetve bizonyításához.  
 
Felkészültségüket bizonyítja, hogy az országos bűnügyi technikai versenyeken az 
elmúlt években két első és egy harmadik helyezést értek el, a múlt évben megrendezett 
„VEDRES MÁTYÁS Emlékversenyen” ismét dobogós helyen - második helyen – 
végeztek. 
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Az osztály elismertségét jelzi, hogy több megyei rendőr-f őkapitányságra kaptak 
meghívást, ahol (Békés, Bács-Kiskun, Szabolcs, Baranya) előadást tartottak 
„L őfegyverrel elkövetett bűncselekmények helyszíni szemléjén felmerülő speciális 
bűnügyi technikai feladatok” címmel, illetve „Emberölések helyszíni szemléin illetve 
rendkívüli halálesetek szemléin felmerülő kriminalisztikai kérdések” tárgykörében 
 
Az osztály 2010-ben új elhelyezési körletbe költözött, ahová a sok veszélyes 
tevékenység speciális, gyári kivitelezésű, bevizsgált (hitelesített) eszközei - ciángőzölő 
kamra, jódgőzölő fülke, a folyékony receptúrákhoz alkalmazható saválló fürdőkádak, 
szárítószekrények, fülkék, vegyi kabin - elhelyezhetők lettek. 
 
A négy kapitányságon - Pásztó, Szécsény, Balassagyarmat, Rétság - bűnügyi 
technikai csoport működik , ahol a bűnügyi technikusi munka mellett egyéb 
nyomozási feladatokat is ellátnak a technikusok. 
 
Napi szakmai kapcsolattartással, konzultációk, oktatások szervezésével a megyei 
osztály kiemelt figyelmet fordított a kapitányságok felé a szakirányító tevékenység 
érvényesítésére. A szakmai irányítás keretében tartott rendszeres ellenőrzés, 
továbbképzés, szintfelmérés meghozta a gyümölcsét: lényeges javulás tapasztalható a 
szakirányított szervek bűnügyi technikai munkájának minőségi mutatóiban. 

 
g) Bűnmegelőzési tevékenység 

 
2011. évben a szakmai és társadalmi elvárásoknak megfelelően az időskorúak 
védelmét célzó tevékenységi formákra nagyobb hangsúlyt helyeztünk az előző 
évekhez viszonyítva. A kiadott ORFK és NMRFK Intézkedéseknek megfelelően a 
nyugdíjasokat tömörítő szervezetekkel már kiépített kapcsolatokat fenntartottuk, 
illetve tovább szélesítettük, így a megye területén működő idős otthonokkal, különös 
tekintettel a kistelepüléseken működő idősek napközi otthonaival, továbbá a nyugdíjas 
klubokkal.  
 
Kiemelendő a Kálló községben végzett bűnmegelőzési tevékenység. A település 
polgármestere a falu közbiztonsági helyzetének javítása érdekében az eddiginél 
szorosabb együttműködés kialakítását kezdeményezte a rendőrséggel, melynek 
hangsúlyos területe volt a bűnmegelőzés.  
 
A bűnmegelőzési szakemberek többféle módszer alkalmazásával – előadás tartása 
különböző korosztályoknak, a jelzőrendszer tagjai számára tájékoztatás, szórólapok 
stb. – közvetítették áldozat, és vagyonvédelmi ismereteiket. Ez a kezdeményezés 
irányította rá a figyelmünket arra, hogy a helyi vezetők bevonásával lehet csak 
hatékony és eredményes a komplex megelőzési munka, így érhető el a település 
lakosságának minél szélesebb szegmense. Ez az elv összecseng a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének javítását célzó NMRFK Vezetői intézkedés célkitűzéseivel. 
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Az ifjúságvédelem területén 2011-ben előrelépést jelentett az Ovi-zsaru programhoz 
kapcsolódó tevékenységünk. Tárgyévben számos óvodapedagógus és óvodás részére 
szerveztünk bűnmegelőzési tájékoztatókat, programokat.   
   
Ezen túlmenően természetesen a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szakelőadói - 
az előző években kialakított gyakorlatnak megfelelően - együttműködtek az 
illetékességi területükön lévő valamennyi oktatási intézménnyel, családsegítő- és 
gyermekvédelmi szolgálatokkal valamint a gyámhivatalokkal bűnmegelőzési 
feladataik maradéktalan megvalósítása érdekében.   
 
Tárgyévben is rendszeresen tartottunk áldozatvédelmi előadásokat, folytattuk a 
D.A.D.A. program oktatását, továbbá tantestületi üléseken tájékoztattuk a 
pedagógusokat, illetve szülői értekezleteken vettünk részt. 
 
Szervezettől, illetve korosztálytól függetlenül valamennyi felénk irányuló igénynek 
igyekeztünk eleget tenni. 
 

 
II. 

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 

1. Közrendvédelmi szolgálati ág 
 
 

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

 
 

• A rendőri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége 
 

2011. évi célkitűzések között szerepelt a közterületi jelenlét szintjének fenntartása, 
mely tekintettel a korábbi években elindult és napjainkig is tartó folyamatos 
fluktuációra, igen nehéz feladatot jelentett. Ezen célkitűzés sikeresnek mondható, 
hiszen 2011. évben a közterületre vezényeltek száma és a közterületi szolgálatok 
óraszáma az állomány csökkenésével nem áll egyenes arányban, azaz az előző évi 
arányszámokkal közel megegyezők a mutatók. 
 
A közrendvédelmi szolgálati ág a járőr, a KMB és a határrendészeti szolgálattal, 
valamint a bevetési, majd később akció alosztály tevékenységével vette ki részét a 
közterületi rendőri tevékenységből.  
 
A járőrkörzetek vagy járőrútvonalak úgy kerültek megtervezésre és meghatározásra, 
hogy a szolgálatirányító parancsnok utasítására a járőr a szolgálata ellátásának módjára 
figyelemmel 15 percen belül legyen képes a meghatározott helyszínre érkezni.  
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A célkitűzések teljesítését megnehezítette, jelentős többletterhet rótt az állományra 
az EU soros elnökség rendőri biztosításában való részvétel, valamint a 
huzamosan Gyöngyöspatára vezényelt állomány távolléte.  
 
 

• A közterületi szolgálatellátást jelentősen befolyásoló, a közbiztonság 
javítását célzó főbb programok, projektek 

 
Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztető Fórumok  

 
A Közbiztonsági Egyeztető Fórum tevékenysége (megyei szint) 

 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a települések közbiztonságának 
továbbfejlesztése érdekében – támaszkodva a kormányzat részéről elfogadott 
közösségi rendészet koncepciójára – működtetette az egyeztető fórumok rendszerét, 
amelynek keretében a társadalmi szerveket, illetve azok tagjait is széleskörűen bevonta 
a bűnmegelőzésbe, közbiztonság fenntartásával kapcsolatos tevékenységbe. A 
fórumok létrehozásának és működtetésének céljaként a közbiztonság feladatainak 
megyei és helyi szintű koordinációja, a társhatóságok és a társadalom tagjainak 
széleskörű bevonása, illetve az áldozattá válás kockázatainak csökkentése került 
megjelölésre. Legfőbb feladataként a folyamatos információcsere, a preventív 
beavatkozás, a helyi közbiztonság javítása, a tagok közti koordináció és az egységes és 
hatékony fellépés megszervezése került meghatározásra. 
 

Kistérségi Egyeztető Fórumok tevékenysége (helyi szint) 
 
A Kistérségi Egyezető Fórumok munkájának koordinálása, illetve a folyamatos 
kapcsolattartás érdekében mindenhol rendőri kapcsolattartók kerültek kijelölésre. 
A fórumok keretében folyamatos volt az érdemi munka. Az üléseken konkrét 
feladatok, problémák kerültek felvetésre, melyben a települések a rendőrség segítségét 
kérték.  
 
Megállapítható, hogy Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztető Fórummal kapcsolatos 
feladatok jellemzően helyi szinten, koordináltan a kitűzött céloknak megfelelően 
kerültek végrehajtásra. A rendőrség által bevezetett közbiztonság javítását szolgáló 
programok, projektekről a fórumokban résztvevők tájékoztatásra kerültek.  
A fórumokban való részvételre felkért szervek vezetői, képviselői fontosnak, 
szükségesnek és életképesnek tartották a kezdeményezést, részt kívántak venni a 
közbiztonság fenntartásával kapcsolatos feladatok közös végrehajtásában.  
A fórumok munkája, a fő feladatok és elért eredmények az üléseken, illetve - a 
rendelkezésre álló lehetőségek széleskörű kihasználásával - a médiákban is 
folyamatosan publikálásra kerültek. 
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Az ORFK által kidolgozott intézkedési tervek a közterületeken és nyilvános 
helyeken a rendőri jelenlét fokozására és az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetének javítására. 

 
Széles körű közbiztonsági, bűnügyi elemzést követően meghatározásra kerültek azon 
települések, kistelepülések, település részek, ahol indokolt volt a fokozott rendőri 
jelenlét. Ezen települések közbiztonságilag veszélyeztetett minősítést kapták. 
 
A felmérés eredményeként a felülvizsgálatot követően - 18 település került besorolásra 
a veszélyeztetett kategóriába, ahol hetente 3 alkalommal, míg a nem veszélyeztetett 
kategóriákba sorolt településeken heti 1 alkalommal volt szervezve fokozott 
ellenőrzés. A legutolsó felülvizsgálatot követően jelenleg 20 veszélyeztetett 
kategóriájú település van megyénkben. Kiemelten veszélyeztetett település a 
megyében nincs. 
 
A jogsértő cselekmények hatékony megelőzése érdekében a bűnügyi szolgálat 
feltérképezte azon bűnözői csoportokat, amelyeknek tagjai a fokozott ellenőrzések 
elrendelésének alapjául szolgáló cselekményeket követtek el. A fokozott ellenőrzések 
keretében került sor az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
szempontjából veszélyeztetett kistelepülések ellenőrzésére is, amely községekben - a 
bűnügyi osztályok által korábban készített elemzés szerint - az időskorúak sérelmére 
elkövetett jogellenes cselekmények elkövetési helyei alapján kerültek kijelölésre. A 
települések minősítésének a meghatározásánál az együttműködő szervezetek által 
biztosított információk is figyelembevételre kerültek. 
 
A fokozott ellenőrzések végrehajtása során, valamint az elmúlt időszak beszerzett 
információit figyelembe véve a feladatokat végrehajtó járőrök nem tapasztaltak az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetét súlyosan negatívan befolyásoló 
jogellenes cselekményeket.  
 
A programmal kapcsolatban megállapítható, hogy annak megelőző jellege dominál, 
mivel az akciók sikere nem az intézkedések számában, hanem az adott időben és 
területen végrehajtott fokozott ellenőrzések miatti közbiztonsági helyzet javulásában 
mérhető.  
 
Az önkormányzatok, társhatóságok, a települések polgárőr egyesületei, a településőrök 
és egyéb társadalmi szervezetek örömmel fogadták a fokozott ellenőrzések 
végrehajtását, és támogatásukról biztosították szerveinket, illetve aktív részvétellel 
segítették munkánkat.  
  
 

• A kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 
 

2011-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi szempontból nagy 
forgalmat lebonyolító területek ellenőrzésére. Rendőrkapitányságaink folyamatos és 
visszatérő ellenőrzéseket, illetve nyílt rendőri biztosításokat szerveztek.  
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Mind az idegenforgalmi idényben, mind évközben - különösen Szentkúton, Hollókőn, 
illetve a nagyobb idegenforgalmat lebonyolító rendezvényekre - állományunk tagjai 
felkészültek, és a biztosításokat rendkívüli esemény nélkül hajtották végre. A 
turisztikai szezonban több alkalommal került sor célzott fokozott ellenőrzés 
végrehajtásra. 
 
 

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

 

• Az intézkedési készség és aktivitás: 
 

A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen 
belül a közterületi járőrszolgálat a rendőrség egyik alapvető feladata, és egyben a 
rendőri tevékenység klasszikus, meghatározó eleme volt. A közterületen megjelenő, 
intézkedő rendőr tevékenységét mindig megkülönböztetett figyelem kísérte, 
megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódott a rendőrség egészének 
megítéléséhez. 
 
A megye bűnügyi és közbiztonsági helyzetére is figyelemmel, több alkalommal 
áttekintésre került a közterületi szolgálatot ellátó állomány szolgálatteljesítésének 
rendje, illetve az intézkedési aktivitás változása. Mindezeket értékelve fő célkitűzés 
volt, hogy továbbra is tartani kell az állomány intézkedési aktivitását, csökkenteni kell 
a közterületen elkövetett bűncselekmények számát. Az egymás mellett párhuzamosan 
közterületen tevékenykedők munkáját jobban össze kell hangolni, a jobb 
munkamegosztás, az erők és eszközök ésszerűbb felhasználása érdekében. 
 
A 2011. évben bekövetkezett számtalan jogszabályváltozás a statisztikai mutatókra is 
hatással volt, jellemzően a szabálysértési feljelentések és helyszíni bírságolás esetében. 
Ezen jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás az állomány számára is jelentős 
terhet jelentett. 
 
 

• A reagálóképesség helyzete: 
 

Az értékelt időszakban is a közbiztonság fenntartásának, a bűnözés elleni 
küzdelemnek, a közterület rendjének és a lakosság biztonságérzetének egyik 
legfontosabb láncszeme volt az aktív egyenruhás rendőrök folyamatos közterületi 
jelenléte, az igazoltató-szűrő tevékenység végzése, a bekövetkezett eseményekre 
történő gyors, szakszerű és kulturált reagálás. 
 
A rendőrkapitányságok működési területén a rendőri lefedettség alapvetően a 
létszámviszonyoktól függött. Az illetékességi terület járőrkörzettel való lefedettsége 
megfelelő volt. A rendszeresített járőri létszámok, a kisebb kapitányságok 
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vonatkozásában a közrendvédelmi, illetve közbiztonsági tevékenységhez 
alultervezettek voltak, amelyből adódóan a rendőri állomány leterheltsége jelentős 
mértékűnek volt mondható.  
 
A rendőrkapitányságok közül a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságon, az év során 
indokolttá vált más rendőrkapitányság állományából történő megerősítés alkalmazása 
is. A Bátonyterenyei, a Pásztói, a Balassagyarmati és a Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság vonatkozásában a Készenléti Rendőrség rendszeres igénylésével 
törekedtünk a veszélyeztetett területek fokozottabb rendőri ellenőrzés alatt tartására.  
 
A növekvő közterületi jelenlét javította a rendőrség reagáló képességét, a különböző 
jogsértések helyszínére történő gyorsabb kiérkezést. 
 
A járőrszolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre jó színvonalúra 
értékelhető, a bejelentéseket követően az ügyeleti szolgálat a járőri állományt 
megfelelő információkkal látta el és indította útba a helyszínekre. Hosszabb idő a 
bejelentés és a helyszínre érkezés között azokban az esetekben telt el, amikor a 
szolgálatban lévő állomány létszáma kisebb volt, mint amennyi a működési terület 
jellemzői alapján szükséges lett volna. Ahol szükségessé vált, ott egyeztetéseket 
hajtottunk végre a járőrszolgálat, illetve a közterületi jelenlét növelése céljából.  
 
A balassagyarmati közös kapcsolattartási hely a nemzetközi együttműködést, 
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 bűnözés megakadályozása, 
megelőzése, a bűncselekmények felderítése érdekében. 

 
 
• Körzeti megbízottak: 
 

Nógrád megye településeinek száma 131 melyek mindegyike KMB körzetbe van 
sorolva. Ebből 26 település rendelkezik KMB székhellyel, 105 pedig nem. A KMB 
székhellyel nem rendelkező 1000 fő feletti települések száma 33 db, 500-1000 fő 
közöttiek száma 42 db és az 500 fő alatti települések száma 30 db. 
 
A körzeti megbízotti szolgálatok minden kapitányságon a Közrendvédelmi-, 
Közlekedésrendészeti- (és Határrendészeti) Osztályok állományába tartoznak. Négy 
rendőrkapitányságon – Salgótarján, Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó – közvetlen 
alosztályvezetői illetve Balassagyarmat Rk. Magyarnándor rendőrőrs tekintetében 
őrsparancsnok irányítása alatt, míg Rétság és Bátonyterenye tekintetében az 
osztályvezető és osztályvezető helyettes irányításával végzik feladataikat. 
 
A körzeti megbízotti beosztáshoz szükséges iskolai – KMB szaktanfolyami – 
végzettséggel 8 fő nem rendelkezik. Részükre a képzés elő lett írva, beiskolázásuk 
folyamatban van. 
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Az előírt elvárásoknak megfelelően minden esetben úgy kerül megszervezésre a 
közterületi szolgálat, hogy a körzeti megbízotti szolgálatok szükség esetén 
megerősítésre kerülhessenek. Ezen szolgálatvezényléseket, mind a Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti, mind pedig a Bűnügyi Osztályok szükség szerinti igényeinek a 
figyelembe vételével készítik el, illetve szükség esetén módosítják.  
 
A rendőrségi ügyviteli rendszer - Robotzsaru Neo - végpontok hiánya miatt a körzeti 
megbízottak szolgálatukat a Rendőrkapitányságok épületében kezdik és fejezik be, 
ezzel a területen eltöltött szolgálati időt csökken, mely arányon a 2011. évben több 
helyen beüzemelt E-token rendszerű végpontok létesítése enyhített.  
 
Minden KMB csoport rendelkezik szolgálati rádióval, azonban gondot jelent szinte a 
megye egész területén a forgalmazáshoz szükséges lefedettség hiánya, valamint a 
meghibásodott készülékek beláthatatlan időn túli javítása és cseréje.   
 
 

• Polgárőr szervezetekkel történő együttműködés: 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság - a Polgárőrségre stratégiai partnerként 
tekintve - a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetséggel, a helyi rendőrkapitányságok a 
településeken létrehozott polgárőr egyesületekkel működik együtt a közrend és 
közbiztonság megszilárdítása érdekében, melynek keretében a polgárőrök kiemelt 
segítséget nyújtanak a települések közbiztonságának szavatolása érdekében. 
 
Nógrád megyében jelenleg 98 polgárőr egyesület működik, összesen 3996 fő polgárőr 
egyesületi taggal. 
 
A megyei és helyi szinten kijelölt kapcsolattartók folyamatos információcsere útján 
biztosítják a szolgálatok összehangolását, valamint az egyéb közös tevékenységek 
megszervezését. A kialakított munkakapcsolat kiválóan működik.  
 
A polgárőrök közös tevékenységbe történő bevonása, közös szolgálatok ellátása napi 
szintű, amely fokozottan megvalósul a kistelepüléseken, illetve a bűnügyileg fertőzött, 
közbiztonságilag alulexponált területeken. 
 
A megyei és helyi rendőri szerveink aktívan segítik a polgárőrséget polgárőr 
egyesületek létrehozásának propagálásában, konkrét megalakításában, joganyagok 
átadásában, szolgálatszervezéssel kapcsolatos adatközlésekben (pl. adott területre 
jellemző bűncselekmény típusok, fertőzött utcák, elkövetési tárgyak, időpontok, 
körözött személyek), közös értekezletek megtartásában, együttműködési 
megállapodások megkötésében, közös szolgálatok ellátásában.  
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság igyekszik - lehetőségei függvényében - minél 
több támogatást nyújtani a Polgárőrség számára, akár eszközök átadása, akár szakmai 
segítségnyújtás terén. A rendőr-főkapitányság a polgárőrségnek 14 db gépjárművet, 
több használaton kívüli számítógépet adott át a szolgálatellátás színvonalának javítása 
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céljából. Folyamatosan segítséget nyújtottunk a polgárőrök felkészítése érdekében. A 
képzések célja a rendőrség és a polgárőrség együttműködésének, a közös feladatellátás 
eredményességének, illetve az önálló polgárőr szolgálatok hatékonyságának javítása 
volt.  
 
A megye polgárőrei számos alkalommal szolgáltattak rendőreink számára a 
bűnmegelőzés és bűnüldözés szempontjából releváns információkat, mellyel 
nagymértékben elősegítették a munkánkat, valamint részt vállaltak a bűn- és baleset-
megelőzési rendezvények lebonyolításában is.  Több esetben általános iskolai 
bűnmegelőzési rendezvényen is részt vettek. 
 
Egymás fórumain való részvétel kölcsönösnek és rendszeresnek mondható. A Nógrád 
Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésére rendszeresen meghívást kapott a rendőr-
főkapitányság vezetése is. A közgyűlésen mindkét fél kiemelte, hogy az 
együttműködés nagyon jó szintű.  
 
 

c) A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az 
együttműködés minősége a rendező szervekkel 

 
A rendezvények szervezőjének írásbeli felkérésére vagy amennyiben a közbiztonsági 
helyzet indokolja, a rendezvények rendjének fenntartásában a rendőrkapitányságok 
rendőri erőt biztosítanak, és rendbiztost jelölnek ki. A nagyobb, vagy kockázatos 
rendezvényekre biztosítási terv készül. A kijelölt rendbiztosok a rendezvényt 
megelőzően, valamint a rendezvény ideje alatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a 
szervezőkkel.   
 
Szükség esetén a rendezvények idejére, irányítási feladatok végrehajtására, a 
főkapitányságon Megyei Törzs működik. A Megyei Törzs teljes működésére 2011-ben 
nem, részleges működésére 3 esetben került sor. Ezen kívül az ügyeleti szolgálat 
megerősítése 5 alkalommal fordult elő. 
 
2011 évben a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény 
biztosításában 38 alkalommal, sportrendezvény biztosításában 12 alkalommal, 
utazásbiztosításban 13 alkalommal, egyéb rendezvények biztosításában 518 
alkalommal működtünk közre. Csapaterő igénybevételére a rendezvények 
biztosításában nem került sor. A rendezvények szervezőivel az együttműködés során 
probléma nem merült fel.   
 
A csapatszolgálati század 8 alkalommal, összesen 318 órában került alkalmazásra az 
értékelt időszakban, melyből 6 esetben Heves megyében a Gyöngyöspatán kialakult 
helyzettel kapcsolatosan, 1 esetben a BRFK alárendeltségében rendezvénybiztosítási 
feladatokkal összefüggésben Budapesten, és egy esetben Gödöllőn az EU soros 
elnökségből adódó rendezvénnyel kapcsolatosan látott el szolgálatot. 
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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 rendőri 
feladatokról alapján történik.A rendezvény elbírálásának előkészítését a területileg 
illetékes rendőrkapitányság Közrendvédelmi Közlekedésrendészeti és Határrendészeti, 
valamint a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályai végzik. A döntést a 
területileg illetékes rendőrkapitány hozza meg. 
 
2011 évben a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó 
rendezvénnyel kapcsolatos bejelentés 38 alkalommal érkezett. 
 
Ezek döntő többségében a nemzeti ünnepekhez kötődő megemlékezések, 
koszorúzások voltak. A törvényben meghatározott határidő betartásával az elbírálások 
rendben megtörténtek, rendezvény megtartásának hely vagy időbeli megtiltására nem 
került sor. A rendezvények megtartásra kerültek, melyek során rendőri intézkedés nem 
történt. 
 
 

e) A rendkívüli események elbírálásának tapasztalatai 
 

• Hivatalos személy elleni erőszak: 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó rendőrök sérelmére 
2011 évben 7 alkalommal követtek el hivatalos személy elleni erőszakot. A rendőrök 
elleni támadások időpontjai leginkább a nappali órákhoz voltak köthetőek. Az értékelt 
időszakot vizsgálva két alkalommal fordult elő, hogy a bűncselekmény elkövetése éjjel 
történt.  
 
A sértett rendőrök 6 esetben egyenruhát viseltek. 1 esetben nyomozati cselekményként 
gépkocsi lefoglalást végrehajtó polgári ruhás nyomozók sérelmére követték el a 
bűncselekményt.   
 
A bűncselekmények elkövetésének helyszíne nagy többségében (4 esetben) a 
közterület volt, 1 alkalommal magánlakásban, 1 alkalommal magánlakáshoz tartozó 
udvaron, 1 esetben pedig rendőrségi objektum bejáratánál történt. A vizsgált esetekben 
az elkövető kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt nem állt, viszont 3 
esetben bizonyosodott be az alkoholfogyasztás. 
 
Az elkövetők támadásának elhárítására, illetve a további támadásának 
megakadályozására enyhébb – testi kényszer, bilincs, illetve 1 alkalommal könnygáz – 
kényszerítő eszközök alkalmazásán túlmenően, súlyosabb kényszerítő eszközt nem 
kellett alkalmazni. 
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A hivatalos személy elleni erőszak során az intézkedő rendőrök közül 3 fő, míg az 
elkövetők közül 7 fő szenvedett nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést. 
 
Az elkövetői oldalt vizsgálva megállapítható, hogy 3 esetben olyan személy követte el 
a hivatalos személy elleni erőszakot, akivel szemben más bűncselekmény elkövetése, 
vagy annak gyanúja miatt került sor rendőri intézkedésre. 3 esetben feltehetően az 
elkövető ittassága miatti került sor a rendőri intézkedésre. Míg 1 esetben, mivel a 
kóros elmeállapotú személy az elszállításának megakadályozása érdekében a 
lakásában elzárkózott, a Cserhát Bevetési Alosztály igénybevételére került sor. 
 
A hivatalos személy elleni erőszak ügyében a vezetők a kivizsgálásokat elvégezték, az 
intézkedéseket a szükségesség és arányosság követelményeinek figyelembevételével 6 
esetben jog- és szakszerűnek minősítették.  
 
Egy esetben a rendőri intézkedés szakszerűtlenül került végrehajtásra, mert a 
Rendőrség Szolgálati Szabályzatának betartásával – különös tekintettel a segítség 
igénybevételére – elkerülhető lett volna, hogy a rendőröket megtámadják. 
 
 

• Lőfegyverhasználat: 
 
Lőfegyverhasználatra 20110 évben nem került sor.  Lőfegyverhasználatnak nem minősülő 
lövésre sem került sor.  
 
 

• Fogdaszolgálati rendkívüli események: 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájában rendkívüli esemény a 2011. 
évben 1 alkalommal történt december hónapban, mely a fogvatartott fogdán történt 
sérülése, balesete volt. Az esemény bekövetkezésében az őrség felelőssége nem volt 
megállapítható. 
 
Kényszerítő eszköz alkalmazására az év során 504 alkalommal került sor, melybe bele 
tartozik a fogvatartottak kísérésének végrehajtása során alkalmazott kényszerítő 
eszköz (bilincs) használat is. 
 
 

f) A fogvatartás helyzete a NMRFK illetékességi területén 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon működő megyeszékhelyi fogda I. 
kategóriás, 17 zárkával, 51 férőhellyel rendelkezik. A zárkák mindegyike 3 fős, 12,24 
négyzetméter alapterületű és 42 köbméter légterű helyiség, világítással és szellőzéssel. 
A fogdát a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Közlekedésrendészeti és 
Határrendészeti Osztály Fogda- és Kísérőőri Alosztálya működteti.  
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A fogda 2010 áprilisától szeptemberig ideiglenes jelleggel őrzött szállásként működött, 
mely időszak után szükségessé vált a fogda tisztasági festése, a zárkegységben 
található WC illetve fürdő teljes felújítása. Ezen munkálatok elvégzése 2011 
januárjában fejeződött be, így a fogda megnyitására csak 2011. január 27-én került sor. 
 
2011-es adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt évek adataihoz képest 
jelentős mértékben megnövekedett a szabálysértési őrizetesek (155) száma és a 
szabálysértési elzárásukat (24) fogdán töltők száma is. Azonban a legtöbb befogadást a 
bűnügyi őrizetesek (240) teszik ki a 2011-es évben is. 

 
Az Alosztály állománya 2011-ben összesen 482 kísérést hajtott végre, melyből 139 
eset bíróságra, 9 eset ügyészségre és 334 eset pedig büntetés-végrehajtási intézetbe 
történt.  A kísérések végrehajtásához 2011 évben összesen 906 főt vettünk igénybe.   

 

A Magyar Helsinki Bizottság Emberjogi Szervezet 2011-ben nem végzett 
bánásmóddal kapcsolatos megfigyelést a fogdában.  
 
Az év folyamán törvénytelen fogvatartás nem történt, a törvényességi felügyeletet 
ellátó ügyész 24 alkalommal ellenőrizte a fogva tartást és az ahhoz kapcsolódó 
iratokat, melyeket minden esetben törvényesnek és szabályosnak talált. A 
fogvatartottak részéről törvényességi panasz nem merült fel. Az ellenőrző elöljárók 
komoly hiányosságot nem tártak fel. 
 
A korábbi gyakorlat, mely szerint, ha fogdában fogvatartott nincs elhelyezve, az 
alosztály állománya az Őr- és Járőrszolgálati Alosztályon közterületi szolgálatot 
teljesít és objektumőri feladatokat lát el, a 2011-es évben is folytatódott. 
 
 

g) Illegális migrációhoz kapcsolódó feladatok 
 
Az év során a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság határszakaszán az államhatárral, 
a határrenddel kapcsolatban 5 db határjelrongálás került észlelésre, melyek közül 2 
db határjel a szárazföldi határszakaszon, a határvonalon lévő közös határjel volt és így 
ezek az esetek határrend sértésnek minősültek. A másik 3 db határjel a vízi 
határszakaszon, magyar területen volt. Az államhatár rendjével összefüggő kettő 
eseménynek a közös kivizsgálását az érintett határmegbízottak a határmegbízott 
segítők útján végrehajtották és a szükséges intézkedéseket megtették. 
 
Határellenőrzés visszaállítására nem került sor.  
 
Az év folyamán határon átnyúló üldözés nem volt az NMRFK határszakaszán, 
azonban a szlovák féltől, a KKSZH-n keresztül kapott bűnügyi információ alapján, sor 
került Szlovákiában bűncselekményt elkövető és onnan gépjárművel menekülő 
bűnözők elfogására a Rétság Rk. illetékességi területén. 
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A határterületen végrehajtott ellenőrzések során rendszeresen ellenőrzésre kerültek 
a külföldi személyek személyazonossága, Magyarországon való jogszerű tartózkodása, 
az előírt okmányok magánál tartása követelményének teljesülése.  
 
A magyar-szlovák közös határ menti járőrszolgálat ellátása havonta több 
alkalommal folyamatosan történt (a Magyar Köztársaság területén 54, a Szlovák 
Köztársaság területén 50 közös szolgálat ellátás volt). A helyi szintű vezetők havonta 
egy alkalommal a szolgálat szervezésekor találkoztak, itt értékelték az előző hónap 
közös feladatait, a határrend helyzetét és megszervezték a következő hónap közös 
határ menti járőr szolgálatait. A szolgálat ellátás tapasztalatai pozitívak voltak, mind 
két fél részéről folyamatos volt az igény a közös feladat végrehajtására. 
 
A közös szolgálatok alkalmával ellenőrzésre került 1283 fő és 943 db jármű. Az 
intézkedések során helyszíni birság került kiszabásra 52 esetben és 245.000 Ft 
értékben, valamint 27 esetben 800 euro értékben. 11 esetben zárult az intézkedés 
szabálysértési feljelentéssel. Előállítás magyar oldalon 3 fő esetében, szlovák oldalon 2 
fő esetében történt. 
 
A határnyiladék tisztítására az év első felében nem került sor. Az év második 
felében ez a feladat közmunka program keretében végrehajtásra került. 
 
A mélységi migrációs fokozott ellenőrzések koordinálása és összehangolása 
érdekében munkaértekezlet került megtartásra, melyen az NMRFK-n kívül részt vett 
még az ORFK Határrendészeti Főosztály képviselője, a KEMRFK, a PMRFK, 
valamint az NNI Kiemelt Migrációs Ügyek Osztályának képviselői, illetve szlovák 
oldalról a Nyitrai, a Besztercebányai kerületi rendőr igazgatóságok, valamint a Határ- 
és Idegenrendészeti Hivatal képviselői.   
 
A Schengen értékelő ellenőrzésre az ORFK által kiadott ütemtervben meghatározott 
feladatok és jelentési kötelezettségek végrehajtásra kerültek. 
 
Összességében elmondható, hogy az államhatárral kapcsolatos feladatok végrehajtásra 
kerültek, az államhatár rendje stabil volt és az együttműködést károsan befolyásoló 
események nem voltak. 
 
 

h) Csapatszolgálati Század 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes csapatszolgálati századának 
létszáma 94 fő, teljesen feltöltött. A század állománya rendelkezik testvédővel, 
pajzzsal, védősisakkal, hosszított gumibottal. Minden szakaszban van gránátlövő, 
dokumentáló.  
 
A csapatszolgálati század rajparancsnokai és a beosztott személyi állomány a tartalék 
létszám nélkül, 2 esetben vett részt központi továbbképzésen a Készenléti Rendőrség 
egységeivel. Ezen túlmenően helyi képzés nem történt. 
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A csapatszolgálati század 8 alkalommal, összesen 318 órában került alkalmazásra az 
értékelt időszakban, melyből 6 esetben Heves megyében a Gyöngyöspatán kialakult 
helyzettel kapcsolatosan, 1 esetben a BRFK alárendeltségében rendezvénybiztosítási 
feladatokkal összefüggésben Budapesten, és egy esetben Gödöllőn az EU soros 
elnökségből adódó rendezvénnyel kapcsolatosan látott el szolgálatot. 
 
 
 
2. Közlekedésrendészeti tevékenység 
 
 

a) Nógrád megye működési területe, a közlekedésbiztonság helyzetét 
befolyásoló tényezők 

 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén egy megyei 
Közlekedésrendészeti Osztály látja el a közlekedésrendészeti feladatokat. A megyei 
osztály hatásköre és illetékessége kiterjed a városi Rendőrkapitányságok területére is, 
mivel a városi rendőrkapitányságok állományában csupán egy közlekedési előadó 
található. 2011. évben a közlekedésrendészeti szolgálat állománya 39 fő hivatásos 
állományú rendőrből és 8 fő közalkalmazottból és egy fő szerződéses dolgozóból állt.  
 
A közlekedésrendészeti szolgálat végzi a megye területén bekövetkezett személyi 
sérüléssel járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos helyszíni tevékenységet, a 
közlekedési bűncselekmények felderítését és nyomozását, a műszeres 
sebességellenőrzést és a forgalom ellenőrzést, valamint sok más, a közigazgatáshoz 
kapcsolódó feladatot. 
 
 

b) A közlekedést érintő legfontosabb infrastrukturális változások 2010-
ben 

  
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 945 km állami közút 
és 5064 km önkormányzati közút, valamint 992 km magánút található. 227 km hosszú 
vasútvonal még használatban van a megyében. 2011. évben elkészült a 2112-es út 
mellett haladó kerékpárút. 
 
 

c) Közúti közlekedési balesetek alakulása 
 
2011. évben 215, az előző évhez képest 39 db-al (-15 %) kevesebb személyi sérüléses 
baleset történt megyénk közútjain. A könnyű sérüléses balesetek száma 16-tal (-
10%), a súlyos sérüléses balesetek száma 25-tel (-31%) csökkent. A halálos balesetek 
száma 2-vel (33%) nőtt. A megye közútjain 2011. évben 8 db olyan közlekedési 
baleset történt, ami halálos eredménnyel zárult. Az összbaleset szám megtartása, 
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illetve 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 bekövetkezett balesetek száma. Említést 
érdemel a figyelmetlenség, a gyalogos hiba, mint balesetet előidéző ok. 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, akik az összes 
baleset 62 százalékát okozták. Az egyéb járművezetői csoportok a balesetek 
egyharmadáért megközelítőleg egyenlő arányban felelősek. Legkisebb aránnyal az 
autóbuszok szerepelnek. 
 
Különös erőfeszítést teszünk az ittasan okozott balesetek számának csökkentésére. Az 
ittas vezetők kiszűrésére külön akció sorozatot rendeltünk el. Ennek köszönhetően az 
ittasan okozott balesetek száma az előző évhez képest jelentősen csökkent. 
Csökkent az ittasan okozott balesetek aránya az összbalesetszámhoz képest is. 2011. 
évben a 14 %-os eredménnyel már megközelítettük az országos átlagot. 
 
A Közlekedésrendészeti Osztály 2011. évben 182 közlekedési bűncselekményben 
rendelt el nyomozást. Ez 11 %-al kevesebb, mint az előző évben. Az eredményességi 
mutató 82.4 %. A tisztázottsági mutató, pedig meghaladja a 89 %-ot.  
 
A megyei Közlekedési Ügyésszel az osztály vezetése napi kapcsolatban áll, éves 
értékelő jelentésében az osztály munkáját jónak, törvényesnek és szakszerűnek 
értékelte. 
 
A bíróság elé állítások száma is emelkedett az előző évi mértékhez képest. Összesen 
34 ügyben tudtunk ilyen befejezési módot alkalmazni.  
 
 

d) Légi-, vízi és vasúti közlekedési balesetek  
 

Nógrád Megyében 2011. évben légi-, vízi-, illetve vasúti baleset nem történt. 
 
 

e) Együttműködés a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság Nógrád Megyei 
Kirendeltségével 

 
A megye közlekedésbiztonsági helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérjük, az ide 
vonatkozó statisztikai adatokat és egyéb más információkat folyamatosan elemezzük 
és értékeljük. Ezen tevékenységünkben szorosan együttműködünk az Állami Közút 
Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságával, illetve a Nemzeti Közlekedési 
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Hatósággal. Meg kell említeni a közös közúti, illetve telephelyi gépjármű 
ellenőrzéseket, melyek az egész év során havi ütemterv szerint, előre egyeztetve 
történtek. 
 
 

f) Közúti személy és áruszállítás ellenőrzése, a kapcsolódó közigazgatási 
eljárások lefolytatásának helyzete 

 
A vezetési és pihenőidő ellenőrzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel 
együttműködve, a kiépített mérőhelyeken végeztünk. Ennek során 65 alkalommal 
került sor valamilyen szabályszegés megállapítására. A szabályszegésekből kifolyólag 
minden esetben megindult a közigazgatási bírságolási eljárás. 
 
A Közlekedésrendészeti Osztály összesen 623 db közigazgatási ügyben dolgozott. 
Ennek során 27.342.000 Ft. közigazgatási bírságot szabtunk ki, melyből 10.127.043 
Ft-ot már megfizettek. A közigazgatási eljárások során 10 esetben hajtottunk végre 
visszatartást. 
 
ADR ellenőrzést önállóan nem végeztünk, a Katasztrófavédelemmel közös 
ellenőrzések során 7 jármű vizsgálatában működtünk közre. 
 
 

g) A közlekedésrendészeti intézkedési mutatók alakulása 
  
Megyénk területén a Közlekedésrendészeti Osztály járőrei a vizsgált időszakban 1873 
alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, ami 445-tel kevesebb, mint az előző évben. 
Ebből 25 esetben pozitív eredmény adódott. A szonda alkalmazás száma csökkent, 
mivel augusztus 15-től az ellenőrzési módszer jelentősen megváltozott az objektív 
felelősség hatálya alá tartozó ügyek miatt. 
 
36 esetben hajtottak végre elfogást, 65 esetben pedig előállítást. Biztonsági intézkedés 
foganatosítására nem került sor. Ezeket a személyes szabadságot korlátozó 
intézkedéseket úgy hajtották végre, hogy egyetlen esetben sem kellett kényszerítő 
eszközt alkalmazni. A személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel kapcsolatosan 
panasz egyetlen esetben sem érkezett. Az intézkedések száma összefügg a balesetek és 
ezzel kapcsolatosan a közlekedési bűncselekmények számának csökkenésével. 
 
A közlekedésrendészeti beosztottak az ellenőrzések során 96 forgalmi engedélyt 
(331%) és 34 vezetői engedélyt (25%) vettek el a helyszínen. A műszeres 
sebességméréssel és a forgalomellenőrzéssel kapcsolatosan 536 esetben került sor 
helyszíni bírság kiszabására 2.794.000 Ft összegben. 13591 esetben (7 %) 
szabálysértési feljelentés készült.  
 
A Közlekedésrendészeti Osztály 4 sebességmérő műszert üzemeltetett 2011. évben. A 
műszerek kihasználtsága országos szinten is kiemelkedő, annak ellenére, hogy a 
régebbi eszközök gyakrabban meghibásodnak. 
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Összesen 49 esetben (245 %) vettünk részt rendezvénybiztosításban. Ezekkel 
kapcsolatosan 153 intézkedés történt. 
 
A vizsgált időszakban 2 vízirendészeti ellenőrzést és 4 légirendészeti ellenőrzést 
tartottunk. Az ellenőrzések során jogsértést nem tártunk fel. 
 
Fénykép és Videofelvétel Feldolgozó Csoport tevékenysége: 
 
A feldolgozó rendszerünk adatai szerint 2011. évben a Nógrád megyében kiszabott 
8.971 (-24%) helyszíni bírság összege 51.274.000 - forint. (-26%). 4.958 helyszíni 
bírság befizetésre, 239 helyszíni bírság pedig behajtásra került. 3.066 helyszíni bírság 
kintlévőségként szerepel. 
 
Megyénkben 2011-ben 6.568 (-0.29%) előéleti pont került regisztrálásra, 
túlnyomórészt a megengedett sebességhatár túllépése, az elsőbbség és az előzés 
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 köszönhető. A korábbi években éppen ezen 
szabályszegések adták a helyszíni bírságolás nagy részét. Az eljárási forma változása 
erőteljesen megmutatkozik a fenti számokban. 
 
Összességében tehát a 8.658 db közigazgatási eljárást indítottunk, ami alapján 
297.685.000 Ft. bírság került kiszabásra.  
 
Az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértések képi rögzítését a Nógrád megyei 
Rendőr-főkapitányság 1 db. sebességellenőrző készülékkel, és 10 db. PDA készülékkel 
végzi. 
 
 

h) A NMRFK Baleset-megelőzési Bizottság 2010. évi tevékenysége 
 
A bizottság munkájának alapvető célja a közlekedés biztonságának növelése 
érdekében a közlekedő emberek tudatának befolyásolása, illetve az objektív 
körülmények változásainak kezdeményezése. Folyamatosan szervezzük az „Ismerd 
meg újra a KRESZ-t” oktatásainkat, illetve a szélesebb körű ismeretterjesztés 
érdekében a közlekedési szabályokhoz kapcsolódó szóróanyagokat terjesztünk.  A 
Városi Balesetmegelőzési Bizottságok, illetve a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
rendszeresen részt vesz egyéni, illetve szervezett iskolai közlekedésbiztonságra 
nevelési programokban. 
 
A felmenő rendszerű kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos versenyek kapcsán is 
folyamatos munka folyt, elsősorban az iskolákban, melynek a csúcspontjai a helyi, a 
városi és a megyei döntők voltak. Igaz ez a IV és VIII. osztályosok közlekedési tárgyú 
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tanulmányi versenyére, csakúgy, mint a Kerékpáros Iskola Kupára és a Középiskolás 
Közlekedésbiztonsági Kupára.  
 
Az ORFK-OBB. Által meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” 
elnevezésű rajzpályázat Nógrád megyében is meghirdetésre került, és a verseny egyik 
különdíjasa a salgótarjáni Mackóvár Óvodából került ki. 
 
Nagy sikere volt a „Közlekedik a Család” vetélkedősorozatnak, melyet ebben az évben 
az óvodás korosztály részére rendeztünk meg. 
 
A balesetek megelőzése érdekében – a baleseti okokat elemezve - széleskörű, egész 
éven át tartó kampányokat szerveztünk.  Ezek:  

• gyorshajtás visszaszorítása 
• passzív biztonsági eszközök használatának fokozása  
• ittas vezetés számának csökkentése 
• a gyermekek közlekedésre nevelése, közlekedésbiztonságuk fokozása 

 
99 iskolában 101 fő rendőr látta és látja el az „Iskola rendőre” feladatokat. 
 
2011. április- május hónapjában csatlakoztunk az ORFK-OBB. És a Magyar Közút 
Kht. Szervezésében induló „Szuperbringa” programhoz. A két hónap alatt a megye 
iskoláiban mintegy 1132 darab kerékpárt vizsgáltunk át műszakilag, ebből a Köhém 
által előírt műszaki feltételeknek 703 darab kerékpár felelt meg, ezeken elhelyeztük a 
program matricáját. A program a 2011/2012-es tanévben az Általános Iskolák 5-8. 
évfolyamos tanulói számára KRESZ tanfolyammal folytatódik. 
 
Szinte minden olyan rendezvényen jelen voltunk balesetmegelőzési programjainkkal, 
amely nagy tömegeket mozgatott meg. Közel háromszáz kampányrendezvényünk volt. 
Talán a befektetett munka – a zéró tolerancia és az objektív felelősség elvének 
bevezetése - meghozza gyümölcsét, hiszen a statisztikai mutatóink az elvárt szinten 
alakulnak. 
 
 
 

3. Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
Az igazgatásrendészeti szervek tevékenységét a fegyver engedélyügyi terület, a 
személy és vagyonőri terület, kábítószer rendészeti szakterület, figyelmeztető és 
megkülönböztető jelzés használatának engedélyezése, robbanóanyag és pirotechnikai 
engedélyezés, a szabálysértési szakterület valamint a közigazgatási eljárások 
végrehajtása képezi. 
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a) Engedélyezés 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2298 tulajdonosnál 
5534 fegyver van engedélyezve. A Tavalyi évhez képest 200 db-al csökkent a 
megyében engedélyezett fegyverek száma.  
 
2011-ben 4 db lőtér ellenőrzésre került sor. 
  
A vadászatok ellenőrzése ütemterv szerint a második félévben volt esedékes, 69 ilyen 
ellenőrzésre került sor. 
 
2011. évben mindössze 24 pirotechnikai felhasználási engedély kiadására került sor.  
 
Nógrád megyében 3 cég rendelkezik robbantási engedéllyel 2011. évre. Mindhárom 
cég igényelt és kapott robbanóanyag megszerzési engedélyt. A robbantások idejéről 
értesítjük az illetékes kapitányság közrendvédelmi osztályát, az esetleges ellenőrzés 
céljából. 2011. évben 2 esetben került sor ellenőrzésre, lakossági panasz nem érkezett. 
 
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel 
összefüggésben, Nógrád megyében összesesen 418 db érvényes működési engedély és 
2925 igazolvány van érvényben. A tárgyidőszakban 111 működési engedély és 682 db 
igazolvány lett kiadva. A korlátozások száma 76. 
Beütemezett ellenőrzési terv alapján az egyéni vállalkozók és társas vállalkozások 
működési engedélyének ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés során a működési 
engedély kiadásához szükséges okmányok és a hitelesített naplók is ellenőrzésre 
kerültek. 
2011-ben 594 személyt ellenőriztek le. Hárman lettek figyelmeztetve és 2 esetben 
indult büntetőeljárás. Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. Eljárási bírságot 
egy esetben szabtak ki 20 000 Ft-ot, mivel nevezett többszöri felszólításra sem adta le 
igazolványát. 
 
2011. évben 223 ellenőrzést végeztünk kábítószer-rendészeti szakterületen. 
Büntető feljelentés megtételére 2011. évben nem került sor a kábítószer-rendészet 
részéről. Szabálysértési feljelentést egy esetben tettünk, jegyzőkönyvi figyelmeztetést 
három személy kapott.  A jegyzőkönyvi figyelmeztetésen túl több esetben végeztünk 
utóellenőrzést háziorvosi rendelőkben a tárolóhelyek kialakításával kapcsolatban 
felmerült hiányosságok miatt. Az utóellenőrzések alkalmával megbizonyosodtunk 
arról, hogy a háziorvos korrigálta a feltárt hiányosságokat, melyet feljegyzésben 
rögzítettünk és csatoltunk az alapügyhöz.   Gyógyszertári betörés egy esetben történt, 
de csupán készpénzt tulajdonítottak el a gyógyszertárból, kábítószer illetve prekurzor 
eltűnéséről nem számoltak be.  
 
A 2011 évben ellenőrzésünk alá vontuk a megyében működő kórházakat. Az első 
félévben két kórházat ellenőrzését hajtottuk végre.  
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b) Szabálysértések 

 
A Nógrád megyei szabálysértési tevékenységet értékelve megállapítható, hogy a 
feljelentési gyakorlat alapvetően nem változott, továbbra is túlsúlyban voltak a kisebb 
súlyú cselekmények miatti feljelentések, a súlyosabb szabálysértések miatti 
feljelentések száma visszaesett. A feljelentések döntő többsége alkalmas volt a 
megalapozott döntéshozatalra. Az ellenőrzések tapasztalatai és az ügyészi 
intézkedések alapján a határozatok általában megalapozottak, törvényesek voltak, a 
felelősségre vonási gyakorlat szigorodott.   
 
Megállapítható, hogy a járművezetéstől 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 lehetőségét, - melynek 
eredményeként a kiemelt közlekedési szabálysértés esetén járművezetéstől eltiltás 
alkalmazására lehetőség lenne - azonban annak kezdeményezésére kis számban került 
sor.  
 
Tekintettel arra, hogy a közigazgatási bírsággal nem a szabálysértés tényleges 
elkövetőjét szankcionálják, egyéb szankció alkalmazásának hiányában éppen vele 
szemben nincs kellő visszatartó ereje a további elkövetéstől. Igazi visszatartó erőt a 
szabálysértés elkövetésekor történő rendőri intézkedés, illetve az azt követő 
szabálysértési szankció, a járművezetéstől eltiltás jelentene.  
 
2010. augusztus 19-étől módosult a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény. 
A törvénymódosítás a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi 
szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértésének felderítését, az elkövető 
kilétének megállapítását, valamint a bizonyítási eszközök felkutatását és biztosítását a 
rendőrség 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 lehetőséget biztosít a fiatalkorúakkal szemben is elzárásbüntetés 
kiszabására, biztosítja tettenérés esetén a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása 
céljából történő őrizetbe vételt. Az előkészítő eljárás során tárgyi bizonyítási eszközök 
felkutatása érdekében határozattal elrendelheti ház, lakás, egyéb helyiség, vagy 
azokhoz tartozó bekerített hely átvizsgálását. 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság helyi szerveinél e szabálysértési eljárások 
lefolytatását a közrendvédelmi és az igazgatásrendészeti szolgálati ág közösen végzi.   
 
Az Sztv. 2010. január l-jétől kiegészült a központi szabálysértési nyilvántartásra 
vonatkozó rendelkezéssel. A szabálysértési előadónak a szabálysértési határozat 
elbírálása során figyelemmel kell lennie arra, hogy az eljárás alá vont személy két éven 
belül elkövetett-e azonos, vagy hasonló szabálysértést. Mivel ezen adatokat a központi 
szabálysértési nyilvántartás jelenleg még nem tartalmazza, ezért napi szinten 
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jogalkalmazási anomáliát jelent, hogy a szabálysértési hatóság milyen törvényi előírás 
alapján járjon el.  
 
A folyamatosan változó jogszabályi előírásokat maximálisan betartó, minőségi munka 
időigényes, ennek ellenére a megye igazgatásrendészeti szolgálatainál az elmúlt öt 
évben nagy mértékű személyzeti változás következett be. Amikor már hosszas 
kiképzés után kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a kollégák és kolléganők, 
akkor áthelyezéssel más megyébe kerülnek, vagy a kedvezőbb bérezés miatt más 
szakterületre kérik magukat.  
 
Az igazgatásrendészeti szolgálat meglévő fő tevékenységi köreinek bővülése 
(közigazgatási bírság kiszabásainak eljárásai és a tulajdonelleni szabálysértések ismert 
elkövetős eljárásai) miatt az igazgatásrendészeti alosztályok több esetben 
megerősítésre kerültek, viszont az erőfeszítések ellenére az igazgatásrendészeti 
szakterületről az elvándorlás szinte megállíthatatlan.    
 
 
4. Az ügyeleti tevékenység 
 
A rendőrség működésének frontfelülete az ügyelet. Szűrő áteresztő pontja a sértetti 
panaszoknak, bejelentéseknek, elosztó és dokumentációs helye a közterületi rendőri 
intézkedéseknek, katalizátora a szakirányító szervek utasításainak és információs 
igényeinek. 
 
Az ügyeleti szolgálat a rendőri alaptevékenységgel összefüggő vezetés-irányítási és 
koordinációs feladatait jól látta el. A rendszeres szakmai felkészítések eredményeként 
fejlődött az intézkedések szakszerűsége. A folyamatosan történő erő-eszköz 
számvetések a reakció idő csökkenését eredményezték, amely nagymértékben 
hozzájárult az állampolgárok biztonságérzetének fokozásához, illetve a folyamatban 
lévő bűncselekmények megszakításához és több alkalommal a tettesek elfogásához. 
 
Az egységes segélyhívó rendszer működtetése során folyamatos munkakapcsolatot 
alakítottunk ki, illetve tartunk a katasztrófavédelem és a mentők ügyeleti 
szolgálataival, annak érdekében, hogy az intézkedések gyorsasága és szakszerűsége 
minden esetben megfeleljen az elvárásoknak. 
 
A schengeni együttműködéshez kapcsolódó tevékenység legfontosabb eszköze a 
Schengeni Információs Rendszer. A SIS rendszer lehetővé teszi, hogy a végpontokon 
(jelen helyzet szerint a központi ügyeleten) telepített informatikai rendszerek 
automatikus lekérdezési eljárásának segítségével az ellenőrzések és igazoltatások 
alkalmával, személyekkel és tárgyakkal kapcsolatos figyelmeztető jelzésekhez és 
adatokhoz hozzáférjenek. A rendszer kiszolgálását biztosító informatikai eszközök 
telepítése a szükséges kiegészítőkkel együtt rendben működik. 
 
2011. évben többször hátráltatta technikai probléma az ügyelet munkáját. A 
telefonhívások rögzítésére szolgáló számítógép két esetben meghibásodott.  
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Balassagyarmat Slovenské-Darmoty Közös kapcsolattartási Szolgálati Hely: 
 
A KKSZH legfőbb feladata a bűnüldöző szervek közötti közvetlen információcsere 
lebonyolítása, amelynek végrehajtása a magyar és a szlovák állomány 
koordinációjának magas fokát feltételezi. A megkeresések továbbítása akkor történhet 
közvetlenül, ha az információt a határterületen illetékességgel rendelkező bűnüldöző 
szervek kérik egymástól és a szolgáltatott információ kizárólag a határterülethez 
kapcsolódik, vagy az információcsere halasztást nem tűr, vagy a központi 
kapcsolattartó szerveken keresztül történő információcsere a bűnfelderítés érdekeit 
súlyosan veszélyeztetné. 
 
A megkeresések teljesítésének megkönnyítése és az esetlegesen jelentkező nyelvi 
akadályok minimalizálása érdekében még a tényleges működés megkezdése előtt 
kidolgozásra került egy magyar és szlovák nyelvű nyomtatvány, amely a 
megválaszolásra váró kérdéseket és a már ismert adatokat mind a két nyelven 
feltünteti, lehetővé téve ezzel a pontos, gyors és tévedéstől mentes válaszadást. 
 
A KKSZH az elmúlt évben összesen 484 megkeresést teljesített.  Ez az előző évhez 
képest 141% os növekedést. Az érkezett megkeresések honosságát tekintve a 2010 
évben tapasztalt kiegyensúlyozottság eltűnt, 2011. évben a magyar féltől közel kétszer 
annyi megkeresés érkezett, mint szlovák oldalról. A magyar megkeresések szinte csak 
a rendőri szervektől érkeznek 
 
A Vám-és Pénzügyőrség 1 esetben, illetve a BÁH részéről megkeresés nem érkezett, 
régiós szervezésükből adódóan feltehetően a régióközponthoz közeli (Sátoraljaújhely) 
KKSZH-n keresztül folyik az információ csere. 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az érkezett megkeresések területi eloszlása erősen 
kötődik a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez, hiszen döntő 
többségében innen érkeztek a megkeresések. Megyén kívülről Hagyományos 
partnernek számít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság és a Pest Megyei RFK. Az ország 
többi főkapitányságáról legfeljebb egy-egy megkeresés érkezik.  
 
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a helyi szervek nagyobb számban 
támaszkodnak a KKSZH munkájára, mint a területi szervek, ami a struktúrából és a 
feladatrendszerből is következik.  
 
A korábban vártakkal megegyezően lényeges fölényt mutat a bűnügyi szervektől 
érkezett megkeresések száma az egyéb szakterületről érkezettekkel szemben. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a KKSZH működése jól illeszkedik a többi 
szakterület munkájához is, amelyet a jövőben még inkább ki kívánunk használni. 
 
Határterületen kívülről érkező megkeresés mindössze kettő alkalommal volt, sürgős 
jellegére tekintettel, a NEBEK egyidejű értesítése mellett ez a megkeresés is rövid 
határidőn belül megválaszolásra került. 
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Az elmúlt hónapok történéseinek elemzése folyamatosan megvalósul a minél 
hasznosabb munkavégzés érdekében. A magyar - szlovák közös járőrszolgálat 
koordinálása, segítése mellet a kitoloncolások esetében is nőtt a KKSZH szerepe. 
 
2011. évben a KKSZH-k gyakorlatának egységesítése céljából a NEBEK 
munkaértekezletet tartott a KKSZH koordinátorok, és ügyintézők részére. Itt a 
megkeresések tartalmi, formai követelményeinek egységesítése, valamint a NEBEK 
felé teljesítendő adatszolgáltatás követelményeinek meghatározása volt a cél. 
 
 

 
 III. 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK  
 

A Nógrád megyei Pedagógiai Intézettel jó munkakapcsolat alakult ki. Kölcsönösen 
segítjük egymást a gyermekek közlekedésre nevelése érdekében kifejtett 
tevékenységben. Jelentős 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. Ezen tevékenységünkben szorosan együttműködünk az 
Állami Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságával, illetve a Nemzeti 
Közlekedési Hatósággal. Meg kell említeni a közös közúti, illetve telephelyi 
gépjármű ellenőrzéseket, melyek az egész év során havi ütemterv szerint, előre 
egyeztetve történtek.  
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság - a Polgárőrségre stratégiai partnerként 
tekintve - a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetséggel, a helyi rendőrkapitányságok a 
településeken létrehozott polgárőr egyesületekkel működnek együtt a közrend és 
közbiztonság megszilárdítása érdekében, melynek keretében a polgárőrök kiemelt 
segítséget nyújtanak a települések közbiztonságának szavatolása érdekében. 
 
A szlovák rendőri szervekkel rendkívül jó kapcsolatokat alakítottunk ki mind helyi 
és mind területi szinten. A közös határ menti járőr szolgálatok ellátása a 2006. évi 
XCI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a 
határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban 
folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 02-án aláírt Egyezmény 
alapján valósult meg. 
 
A NMRFK Bűnügyi Szervei, valamint a Rendőrkapitányságok Bűnügyi Osztályai napi 
munkájuk során jó munka kapcsolatot alakítottak ki a törvényességi felügyeletet ellátó 
illetékes ügyészséggel, valamint a nyomozási bírókkal.  
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A védők részéről a területi és helyi vizsgálati szervek működésével kapcsolatban 
kifogás nem merült fel, a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara és a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság közötti viszony kielégítőnek mondható. 
 
A NMRFK Bűnügyi Szervek osztályainak hagyományosan jó az együttműködése az 
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság szakterületeivel, valamint jó a munkakapcsolat a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helyi és központi szerveivel és a szomszédos 
főkapitányságok bűnügyi szerveivel.   
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal történt együttműködésünk során több jelentős 
titkos információgyűjtő munkát sikerült vámos fedéssel realizálnunk, valamint 
bűnelemzéssel a munkájukat segítenünk. 

 
Az Alkotmányvédelmi Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltségével továbbra is inkább 
konkrét információk átadására szorítkozik az együttműködés, amely elsősorban az 
eltérő tevékenységi körből adódik. 
 
Más közigazgatási ellenőrző szervekkel - PSZÁF, APEH, Egészségbiztosítási 
Pénztár, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a Munkaügyi Felügyelőség - a 
kapcsolattartás egy-egy nyomozás kapcsán válik szorosabbá, valamint nagy számban 
tesznek eleget adatkéréseinknek.  
 
 

IV. 
A GAZDÁLKODÁS HELYZETE  

 
 
 
1. Általános megállapítások 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság gazdálkodási és likviditási helyzetét a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény alapján az ORFK által 
leosztott költségvetés határozta meg. 
 
A gazdálkodást – az évek óta tartó – költségvetési hiány jellemezte, ezt jól mutatja a 
Főkapitányság anyagi-technikai eszközeinek, objektumainak állapota. 
 
A Főkapitányság ebben a helyzetben is törekedett a takarékos gazdálkodásra, 
ugyanakkor biztosította a rendőr-szakmai tevékenység működését. 

 
2011. évi költségvetési adatok (e Ft) 
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosítás 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Tel. %. 

Személyi juttatások  2 483 400 125 636 2 609 036 2 566 067 98,35 
MAJ 654 600 10 789 665 389 641 981 96,48 
Dologi kiadások 323 300 212 752 536 052 537 959 100,36 
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Egyéb műk.célú kiadás  1 465 1 465 1 465 100,0 
Intézményi beruházás  3  166 3 166 3 166 100,0 
Felújítás  3 450 3 450 450 13,04 
Lakástámogatás   900 900 900 100,0 
Kölcsön nyújtása   19 146 19 146 19 146 100,0 
Kiadások összesen:  3 461 300 377 304 3 838 604 3 771 134 98,24 
Közhatalmi bevételek  20 000 20 000 17 145 85,73 
Működési bevételek 63 700 - 8 000 55 700 14 407 25,87 
Felhalmozási bevételek    4 984  
Átvett pénzeszközök  141 189 141 189 141 497 100,21 
Kölcsön visszatérülése  16 954 16 954 16 954 100,0 
Saját bevétel összesen:  63 700 170 143 233 843 194 987 83,38 
Költségvetési támogatás  3 397 600 162 902 3 560 502 3 560 502 100,0 
Előző évi 
előir.mar.igénybevétele  44 259 44 259 44 259 100,0 
Bevételek összesen: 3 461 300 377 304 3 838 604 3 799 748 98,98 

 
A számviteli elszámolások a törvényi előírásoknak megfelelően történtek. A 
Főkapitányság az előírt saját bevételi tervet teljesítette. 
 
 
2. Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata tervezésének 
irányelveit az ORFK gazdálkodási rendjében határozta meg. A Főkapitányság 2011. 
évi költségvetési létszáma 783 fő, ez képezte a finanszírozás alapját. 
 
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesülése a 
kiadási főösszeg 85%-a. Mivel a létszámmal való gazdálkodás alapvetően 
meghatározza az előirányzatokon jelentkező felhasználást, bevezetésre került a 
központi bér- és létszámgazdálkodás, a rendszeres személyi juttatás tételeit érintő 
intézkedéseket (létszám felvétel, előresorolás, pótlék megállapítás) országos rendőr-
főkapitányi engedéllyel lehetett végrehajtani.  
 
Túlszolgálat pénzbeli megváltására a hivatásos állomány részére havi 1 óra/fő 
mértékben lehetett tervezni. 2011. évben túlszolgálat 29.585 eFt, amely tartalmazza az 
EU Soros Elnökség miatti túlszolgálatot is.  
Jutalom tervezésére és felhasználására költségvetési keret nem állt rendelkezésre. 
2011. évben az állomány cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft/fő összegben került 
meghatározásra, szemben a 2010. évi 251.225 Ft-tal . 
 
A Főkapitányság személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak teljesülése 
2011-ben 3.208.048 eFt volt, ami a 2010. évi 3.381.798 eFt-hoz képest 5%-os 
csökkenést mutat, melyet a létszám és juttatások összegének változása okozott. 
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3. Dologi kiadások 
 
A Főkapitányság 2011. évi dologi kiadások előirányzata tartalmazta a kötelezően 
fizetendő közüzemi díjak, kommunikációs szolgáltatások, üzemanyag beszerzések 
fedezetét. Az egyéb működéshez szükséges készletbeszerzések, a befolyó saját 
bevételek terhére történhetett. A Kormány az 1025/2011. (II.11.) számú határozatában 
zárolási kötelezettséget írt elő, amely 139.784 eFt-ot jelentett a dologi kiadásokon 
belül. 
 
A szűkös költségvetés meghatározta a gazdálkodást, tartalékokkal, raktárkészlettel a 
Főkapitányság nem rendelkezik, a működéshez elengedhetetlenül szükséges 
beszerzések valósultak meg. 
 
A dologi kiadásokból 24% a közüzemi díjak, 7% a kommunikációs szolgáltatás, 12% 
az üzemanyag beszerzés, 17% a szakértői díjak finanszírozását biztosította. A 
fennmaradó 40% nyújtott fedezetet a napi működési feltételek biztosítására, így a 
szakmai anyagok, készletek beszerzésére, technikai eszközök üzemeltetésére, épületek 
karbantartására. 
 
A szolgálati gépjárművek saját, illetve bérelt aránya 50%. A 2011. évi 2.922 ezer km 
futásteljesítmény alapján az üzemanyag költség 33 Ft/km, amely 6%-os csökkenést 
mutat a 2010. évi adatokhoz viszonyítva. 
 
Az amortizálódott nyomtatók kiváltására további bérelt multifunkciós eszközök 
kerültek szervenkénti beüzemelésre. 
 
 
 
 

V. 
HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS  

 
1. Általános adatok 

 
Területi szinten: 
 
Időpont Hiv. 

rendsz. 
Hiv. 

meglévő 
Kjt. 

rendsz. 
Kjt. 

meglévő 
Ktjv. 

rendsz. 
Ktjv. 

meglévő 
Rendszeresített és 

meglévő 
össz.: 

2011. 01.01 152 181 49 66 5 8 206/255 
2011. 12.31 152 192 49 59 5 7 206/258 

 

Helyi szinten: 
 

Időpont Hiv. 
rendsz. 

Hiv. 
meglévő 

Kjt. 
rendsz. 

Kjt. 
meglévő 

Ktjv. 
rendsz. 

Ktjv. 
meglévő 

Rendszeresített és 
meglévő 

össz.: 
2011. 01.01 493 445 94 95 1 1 588/645 
2011. 12.31 493 435 94 90 1 1 588/526 
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Nógrád megye összesen: 
 

Időpont Hiv. 
rendsz. 

Hiv. 
meglév
ő 

Kjt. 
rendsz. 

Kjt. 
meglév
ő 

Ktjv. 
rendsz. 

Ktjv. 
meglév
ő 

Rendszeresített és 
meglévő 

össz.: 
2011. 01.01 645 626 143 161 6 9 794/796 
2011. 12.31 645 627 143 149 6 8 794/784 

 

2011. január 1-én a meglévő létszám 2 fővel volt több a rendszeresítettnél. Év végére 
ez a szám 12-vel csökkent, így a rendszeresített létszámhoz képest 10 fővel kevesebb a 
meglévő létszám.   
 
 

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

Rendszeresített státusaink száma: 794. Ebből 645 státus a hivatásos, 143 a 
közalkalmazotti, 6 a kormánytisztviselői státus. Az év során 12 fővel csökkent  a 
létszámunk. 
 
Állományon belüli fluktuációs mozgása is igen magas volt 2011. évben. Összesen 56 
beosztásban történt valamilyen változás az állományunkba történő érkezés okán, míg 
59 fő távozott a testülettől. 
 
2011. december 31-i állapotnak megfelelően berendelve 7 hivatásos kolléga van 
állományunkból különböző szervekhez (a Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálatához 
4 fő, a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz 1 fő, a TEK-hez 1 fő, az 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolához 1 fő), míg 2 fő hivatásos vezényléssel 
külszolgálatot lát el. Gyermekszületés miatt 13 hivatásos állományú tartózkodik 
rendelkezési állományban, rajtuk kívül 1 kormánytisztviselő és 4 közalkalmazott van 
GYED-en. 
 
 
3. Az állomány megtartására, utánpótlására tett intézkedések  
 
Nógrád megyében 3 szakközépiskolában folyik rendészeti fakultációs képzés keretén 
belül a rendőri pályára való felkészítés: a salgótarjáni Stromfeld Aurél Műszaki 
Szakközépiskolában, a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskolában és a 
balassagyarmati Mikszáth Kálmán Szakközépiskolában. 
 
Folyamatos kapcsolatban állunk a megyénkben működő többi középiskolával is. 
Részükről rendszeres meghívásokat kapunk - osztályfőnöki órák keretén belüli – 
toborzó foglalkozások tartására. A központi normákban meghatározott felvételi eljárás 
keretében került sor a jelentkezők egészségügyi, pszichológiai és személyzeti 
szűrésére. Az eljárások befejezése után megyénkből 11 fő a Miskolci RSZKI-ban, 10 
fő pedig az Adyligeti RSZKI-ban kezdte meg tanulmányait. Két fő roma származású 
fiatalt támogattunk tanulmányi szerződéssel, melynek eredményeként mindketten az 
MRSZKI hallgatói szeptembertől. 
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Az előző évek gyakorlatát követve 2011. évben is írtunk ki pályázatot a 
szakközépiskolák, valamint a gimnáziumok nappali tagozatán tanuló roma fiatalok 
részére. Ebben az évben 2 fő nyújtott be pályázati anyagot, melynek elbírálását 
követően az RFK Vezetője 1 fővel kötött tanulmányi szerződést. 
  
2011. évben augusztusban összesen 5 fő hallgatót, 2011. december 1-én pedig 15 fő 
elsőéves hallgatót kaptunk a tanulói elosztást követően a szakközépiskolákból, 
próbaidős kinevezésük megtörtént. 
 
 
4. A vezetői utánpótlás érdekében tett intézkedések 
 
Vezetői változásokra a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon több beosztásban is 
szükség volt az értékelt időszakban. A Bűnügyi Osztályvezető személyében változás 
nem történt, azonban megbízása visszavonásával egyidejűleg kinevezése történt meg. 
A Gazdaságvédelmi Osztály osztályvezetőjének illetménynélküli szabadsága megszűnt 
rendelkezési állományba helyezésével egyidejűleg, így az ő helyettesítését ellátó 
kiemelt főnyomozó megbízása is visszavonásra került. A Felderítő Osztály vezetője az 
NNI állományába került magasabb beosztásba, az osztályvezetői feladatokat az egyik 
alosztályvezető látta el. Október hónap közepétől már kinevezett vezető látta el 
feladatait, így az osztály állománya ekként stabilizálódott. 
 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője kinevezte dr. Lengyel Tamás r. 
alezredest – megbízásának megszüntetésével egyidejűleg – a Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság állományába, kapitányságvezetőnek, míg a Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettesének - előző beosztásának ellátása 
mellett – a Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti és Határrendészeti Osztály 
vezetőjét. 
 
A helyi szervek vonatkozásában a Bátonyterenyei-, Pásztói Rendőrkapitányságon úgy 
a Bűnügyi-, mint a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályon, míg a 
Balassagyarmati Rendőrkapitánysághoz tartozó Magyarnándori Rendőrőrsön a 
parancsnok személyében következett be változás.  
A vezetői beosztások kiemelt szerepet élveznek a megyében, a megüresedő státuszok 
betöltésére soron kívül születik intézkedés. Mint látható a parancsnoki kört is elérte a 
fluktuáció, így e téren jelentős számú változtatást kellett végrehajtani. A vezetői 
utánpótlás elsősorban megyénkből került ki, mely megfelelő bázist jelent a jövő 
tekintetében is. 
 
 
5. A szakmai képzések és továbbképzések helyzete 
 
A 2011. évben a Rendőrtiszti Főiskola, a Miskolci – és Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola, az ORFK OKI Rendészeti Szervek Kiképző Központja, a BM 
Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet, valamint az ORFK Oktatási Igazgatóság 
Dunakeszi képzési helye és az ORFK Oktatási Igazgatóság Csopaki Oktatási Központ 
szaktanfolyamain és tréningjein vettek részt állományunk tagjai. 
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A szaktanfolyamok az EU soros elnökség feladatai miatt az I. félévben nem indultak. 
Az NMRFK állományából összesen 18 fő került vezénylésre összesen 223 napra a 
soros elnökség miatti feladatok ellátására. 
 
Speciális szakmai képzések, felkészítések szervezettsége, helyzete: 
 
A rendőrség szolgálati gépjárműveket vezetők ismereteinek fejlesztésére és a közúti 
közlekedés biztonságának javítása érdekében, a belügyi gépjárművezetők képzési, 
továbbképzési, követelményeinek megállapításáról szóló 28/2002. (BK.18) BM 
utasítás, a 23/2006. (VIII. 8.) ORFK intézkedés, valamint az NMRFK Vezetőjének 
1/2011.(II.15.) RFK intézkedésében foglaltakat végrehajtottuk. Az érintett személyi 
állomány gépjármű-vezetéstechnikai alapszintű, emeltszintű, valamint az 5 évente 
kötelező 16 tanórás továbbképzésben részesült. 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományának 2011. évi 
lőkiképzését a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti Szakutasítása, valamint a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének 22/2010. (XII.15.) számú 
intézkedése alapján, valamint az azt módosító NMRFK Vezetőjének 9/2011. számú 
intézkedése alapján végrehajtottuk. 
 
Főkapitányságunkon az országban egyedülálló módon 1996 óta folyamatosan tartunk 
angol nyelvi képzést, amely jelenleg is – 2011. decemberében indított újabb 
tanfolyammal – 25 fős kezdő csoporttal zajlik.  
 
 
6. Vagyonnyilatkozatok, nemzetbiztonsági ellenőrzések 
 
2011. évben a fontos és bizalmas munkaköröket betöltő dolgozók nemzetbiztonsági 
ellenőrzésének kezdeményezését a 3/2011. (X.21.) BM rendelettel módosított 5/2007. 
(II.21.) IRM rendeletben felsoroltak alapján hajtottuk végre. Az év során összesen 62 
fő nemzetbiztonsági ellenőrzése történt meg.  
 
A 3/2010. (X.21.) BM rendeletet módosító 38/2011.(XI.3.) BM rendelet 1. számú 
mellékletének hatályba lépése után megsokszorozódott a nemzetbiztonsági 
ellenőrzések kezdeményezése a parancsnokok részéről. Jelenleg 45 fő 
nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezését javasolták az illetékes 
parancsnokok. 
 
2011. évben a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek közül 2 fő jogviszonya szűnt meg 
(nyugállományba vonultak).  5 fő esetében osztályvezetői beosztás betöltése, 2 fő 
esetében beosztás változása miatt történt meg a vagyonnyilatkozat tétel. 1 fő esetében 
a vagyonnyilatkozat érvényességének lejártát követően ismételt vagyonnyilatkozat 
megtétele történt. Jogszabályi változás 2011. évben nem történt, a 
vagyonnyilatkozatok megtétele a 2010. évben hatályos jogszabály alapján történt az 
érintettek részéről. 
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7. Az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzete, a fegyelmi (szabálysértési), 
eljárások és büntetőeljárások alakulása 
 
2011. évben fegyelemsértés, szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése miatt 
104 fő hivatásos állományúval szemben került sor fegyelmi eljárás lefolytatására (a 
folyamatban lévő ügyeket is beleértve).  

 
 Fegyelmi eljárások száma  

(elrendelés nélküli figyelmeztetés is) 
2011. I-XII. hó 

RFK 14 + 5 pbü. 
Salgótarjáni Rk. 20 
Balassagyarmati Rk. 13 
Bátonyterenyei Rk. 1 
Pásztói Rk. 17 
Szécsényi Rk. 28 
Rétsági Rk. 4 

 
A fegyelemsértések miatt kiszabott fenyítési nemek közül a figyelmeztetés, valamint a 
feddés, megrovás és pénzbírás fenyítés alkalmazása volt a leggyakoribb. 
  
Az év során közalkalmazottal, valamint kormánytisztviselővel szemben fegyelmi 
eljárás elrendelésére nem került sor. A fegyelmi fenyítést kiszabó határozatok ellen 
panasz nem érkezett. 
 
2011. évben fegyelemsértés miatt beosztásból való felfüggesztés nem történt, fegyelmi 
eljárás - a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, katonai vétség megalapozott gyanúja 
miatt - 4 esetben lett felfüggesztve.  
 
A jelzett időszakban korrupciós cselekmény megalapozott gyanúja miatt megyénkben 
büntetőeljárás, valamint fegyelmi eljárás elrendelésére nem került sor.  
 
 
8. A fizikai felmérések tapasztalatai 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 50 év alatti hivatásos állományú tagjainak 
fizikai (erőnléti) állapotfelméréséről a 43/2010. (OT.24.) ORFK intézkedésben 
meghatározott szempontok alapján a következő tapasztalatok szűrhetők le: 
 
Az összesített adatokból megállapítható, hogy a 28 fő igazolt távollévő kivételével 
(GYES, GYED, szülési-szabadság, vezénylés) a felmérésen az arra kötelezett személyi 
állomány 100%-a részt vett, ebből 49% kiválóan megfelelt, 33% jól megfelelt, 15% 
megfelelt.  
 
A korcsoportonkénti bontásban a felmérést végrehajtók zöme II. és III. korcsoportos 
férfi. A kiválót teljesítetteknél százalékos arányban minden korcsoportban mindkét 
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nem tagjai jól szerepeltek. A kiváló teljesítményért biztosított 2 nap 
szolgálatmentesség idén a tavalyihoz hasonlóan megmozgatta az állomány jelentős 
részét, hiszen összességében 281 hivatásos és 5 közalkalmazott  kolléga teljesítette a 
kiváló szintet. 
Összességében megállapítható, hogy a felmért állomány többsége jó fizikális 
kondícióban van. 
 
A felméréssel kapcsolatos tapasztalat, hogy az előírt gyakorlatok válaszhatósága 
ösztönzőleg hatott a teljesítményre. A rendszeresen edzésben lévő, sportoló hivatásos 
állományú rendőreink természetesen jobb eredményeket értek el, mint azok, akik csak 
a felmérést megelőzően kampányszerűen készültek fel.  
 
Igazolatlanul távolmaradó nem volt és nem megfelelő teljesítmény sem volt. 
 
 
9.  Az állomány egészségügyi helyzete és az egészségügyi ellátás állapota 
 

• Egészségügyi alapellátás 
 
A Nógrád Megyei RFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Csoportja az előző 
évvel azonos személyi feltételek mellett végzi a rendőri állomány és az ellátásra utalt 
egyéb állomány foglalkozás-egészségügyi és gyógyító-megelőző alapellátását. 
Az 1 fő alapellátó orvos és 1 fő fogorvos megbízási szerződéssel, az 1-1 fő 
pszichológus, rendelői asszisztens, fogászati asszisztens és pszichológiai asszisztens 
főállású közalkalmazotti jogviszonyban látja el feladatát. Az egészségügyi személyzet 
valamennyi tagja rendelkezik a beosztásához előírt szakképesítéssel. 
 
Az egészségügyi csoport elhelyezési körülményei, a működés tárgyi feltételei a 
korábbiakhoz képest érdemben nem változtak. Az anyagi nehézségek miatt az 
egészségügyi fogyóanyagok beszerzése visszatérő problémát jelent. 
A személyi állomány egészségügyi ellátása zökkenőmentesen zajlott. Elvégeztük a 
rendőr szakközépiskolákba jelentkezők előszűrését, a Rendőrtiszti Főiskolára 
jelentkezők alkalmassági vizsgálatát, és végrehajtottuk a rendőri, és az ellátásra utalt 
egyéb állomány időszakos alkalmassági vizsgálatát. 
 
FÜV eljárás lefolytatására (az előző évi 17 fővel szemben) mindössze 11 esetben 
került sor, ebből 2 eset orvosi kezdeményezésre történt.  Az év második felében a 
várható jogszabályváltozások miatt 3 fő visszavonta a FÜV eljárás kezdeményezését. 
 

• Pszichológiai tevékenység 
 
A pszichológiai vizsgálatok tárgyi feltételei többnyire biztosítottak, a szükséges 
műszeres vizsgálatokat el tudjuk végezni. Az RFK-n és a rendőrkapitányságok 
épületeiben megoldható a csoportos vizsgálat. Egy pszichológusi és egy pszichológiai 
asszisztensi szobával rendelkezünk.  
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Az általános felvételi eljárás során az RSZKI-ba jelentkezők (37 fő) szűrése és az 
RTF-re jelentkezők (15 fő) szűrése az egészségügyi és a személyzeti szűrésekkel 
együtt történt. A vizsgálatok során alkalmatlan minősítést a legnagyobb arányban a 
pszichés terhelhetőség alacsony volta, valamint a felelősségtudat és a személyiség 
érettségének nem megfelelő szintje miatt kaptak.  
 
Az év során összesen 237 fő időszakos pszichológiai alkalmassági vizsgálatának 
elvégzése történt meg.  2 fő esetében került sor soron kívüli alkalmassági vizsgálatra, 
mindkét esetben alkalmas minősítést kaptak. 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Pásztói Kapitányság, KMB alosztályán 5 
alkalommal tartottunk 12 fő részére „Csapatépítő tréninget”. Aktívan közreműködtünk 
a vezetők Béren tartott 2 napos vezetői tréningjén. 
 

• Munkavédelmi tevékenység 
 
A munkavédelmi helyzet évenkénti áttekintése elsősorban a helyszíni ellenőrzéseken 
alapul. Minden rendőrkapitányságra jellemző, hogy figyelembe veszik az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait, de több helyen 
előfordulnak hiányosságok is. 
 
A munkavédelmi, tűzvédelmi és közegészségügyi-járványügyi ellenőrzéseken feltárt 
hiányosságok közül azok, amelyek azonnali intézkedést igényeltek, megszüntetésre 
kerültek. Meghatározásra kerültek az év során feltárt azon hiányosságok, amelyek 
közvetlenül nem gyakorolnak hatást az állomány egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésére, ezek megszüntetése folyamatban van. 
 
A jogszabályban meghatározottak alapján a kapitányságok földszinti részére az 
akadálymentes bejutás, az esélyegyenlőséget biztosító megfelelő mozgástér és 
mellékhelyiség biztosított. A Rétsági Rendőrkapitányság akadálymentesítésére 
benyújtott pályázatunkat sajnos elutasították, így ez megoldásra vár. 
 
Szervezeti egységeinkben (az alapellátó orvos véleményével összhangban) a baleseti 
jegyzőkönyvek alapján 2011–ben 16 esetben került sor szolgálati, illetve munkabaleset 
megállapítására. Szolgálati balesetet 13 fő hivatásos állományú tag szenvedett, 
amelyből 8 esetben rendőrszakmai feladatok ellátása során következett be. A sérülések 
döntő többsége objektumon kívül történt. 
 
 

VI. 
HIVATALI TEVÉKENYSÉG  

 
 
1. A belső normaalkotás és dereguláció 
 
A belső normaalkotási tevékenységünk során a hatályos belső normáinkat átvizsgáltuk. 
A 2011. évben a főkapitányságon 14 RFK vezetői-, 4 együttes-, 4 egyéb intézkedés 
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került kiadásra. A dereguláció eredményeként, illetve az új normák kiadása kapcsán 45 
norma vesztette hatályát. Így normáink száma az RFK tekintetében 23 normával 
csökkent. Jelenleg hatályban van 69 db RFK vezetői és 32 db egyéb intézkedés. 
 
 
2. A peres ügyek 
 
Az elmúlt évben 11 peres eljárás indult, melyből 7 munkaügyi 4, pedig közigazgatási 
per volt. 
A munkaügyi perek alapvetően megbízási díj, munkavállalói járulék és akciószolgálati 
pótlék megfizetése iránt indultak. Közigazgatási perek kártérítés megfizetése, illetve 
biztonsági övvel kapcsolatos közigazgatási eljárásokban indítottak polgári személyek. 
 
Befejeződött 20 ügyből 15 a per megnyerésével zárult többek között jogerősen 
megnyertük azt a kártérítési pert, melyben velünk szemben a követelés összege 998 
millió forint volt. 1 munkaügyi és 4 közigazgatási pert veszítettünk, melyben a 
szabálysértés tényét nem lehetett bizonyítani. 
 
Követeléseink teljesítésére 3 esetben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Az elmúlt 
évben egyébként 85 tárgyalási napunk volt. 
 
Jelenleg 34 folyamatban lévő perünk van, amelynek közel fele - általában a különleges 
bevetési pótlék illetve megbízási díj iránti per – szünetel.  
A perképviseleti tevékenység mellett 6 kártérítési eljárást is lefolytattunk. 
 
 
3. Ügykezelés 
 

a) Éves jelentések 
 
2011. évben a Főkapitányságon és a helyi szerveinknél az ügykezelési és iratkezelési 
feladatokat a hatályos ORFK. Utasítás alapján hajtottuk végre. Az iratkezelés alapelve, 
hogy az érkezett, a keletkezett illetve a továbbított iratok, azok fellelési helye, útja 
követhető, ellenőrizhető és visszakereshető, illetve a kezeléséért a személyi felelősség 
egyértelműen bármikor megállapítható legyen.  
 
2011. évben az iktatandó iratok köre tovább bővült a „Szabálysértési” ügyekkel. 
 
Az éves iratselejtezési feladatokat május hónapban határidőre végrehajtottuk a 
Főkapitányságon, és helyi szerveinknél is. Az átvett Határőrségi iratanyagok közül is 
selejtezésre kerültek a lejárt megőrzési idejű iratok.  
 
Kiemelt feladatként jelentkezett az elmúlt két évben, a minősített iratok soronkívüli 
felülvizsgálata, melyet ütemterv alapján 2010. évben a 2002. évig keletkezett, iktatott 
és irattárban elhelyezett iratok vonatkozásában hajtottunk végre. 2011-ben e feladatot, 
a 2010. évig keletkezett valamennyi minősített irat vonatkozásában megkezdtünk, 
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valamennyi felülvizsgálandó irat kiadása az osztályok részére megtörtént, a 
munkálatok határidőre történő befejezése érdekében. Az irat felülvizsgálatok év végéig 
teljes egészében még nem fejeződtek be. 
 
Az iratkezelési tevékenység megfelel a hatályos szabályozók előírásainak. Az 
elektronikus iratkezelési rendszer adta lehetőségeket kihasználva, az iratok készítésére 
az ügyintézők használják a NEO-ZSARU programot, a bűnügyi iratok vonatkozásában 
teljes körűen, egyéb iratok készítésénél is egyre gyakrabban. Így a saját készítésű 
iratok elektronikus formája az iktatószám alól megnyitható. 
 
Az ORFK részéről egyre több esetben a NEO-ZSARU programon keresztül érkeztek 
illetve érkeznek a küldemények, melyeket a címzettek részére „Ideiglenes” számmal 
ellátva továbbítottunk, illetve továbbítunk. 
 
Összességében megállapítottuk, hogy az iratkészítési és iratkezelési fegyelem tovább 
javult, törekszünk az ügykezelési és titokvédelmi szabályok gyakorlati alkalmazására, 
maradéktalan betartására. 
 
 

b) Min ősített normák negyedéves ellenőrzése 
 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a minősített iratok készítésének, kezelésének 
ellenőrzésére, melyek iktatása 2011. évben is még mindig manuálisan történt. Az 
iktatásoknál teljes körű az alszámos iktatás, beiktatásra kerülnek külön-külön 
alszámokra a minősítési javaslatok és betekintő lapok. E területen is lényegesen 
kevesebb esetben észleltünk hiányosságot. 
 
A minősített normák ellenőrzését a Titokvédelmi Szabályzat 205. pontja alapján 
folyamatosan végrehajtottuk, normahiányt a Főkapitányságon és helyei szerveinknél 
sem tapasztaltunk.    
 
 

c) Futárszolgálat 
 
A futárcsoport állománytábla szerinti létszáma négy fő, melyből három futár, 1 fő 
csoportvezető. Az előírt szakmai képesítéssel mindenki rendelkezik. 
 
Az évben a csoport teljes létszámmal tevékenykedett, továbbra is a belföldi Állami 
Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998.(X.14.) BM rendelet, a 
19/2001.(XII.7.) ORFK utasításnak megfelelően hajtotta végre szolgálati feladatait, 
illetve különös figyelmet fordított a Közigazgatási Tv., a Titokvédelmi Tv. és a 
Rendőrségi Tv.-ben foglaltak szigorú betartására.    
 
2011-ben a futárszolgálat megyét érintő hálózatába bekapcsolt szervek száma nem 
változott, ugyanúgy 44, viszont több esetben történt név, illetve címváltozás, melyek 
az ÁFSZ felé jelentve lettek, és a nyilvántartásban rögzítésre kerültek. 
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A munkához szükséges személyi, anyagi-technikai feltételek biztosítottak voltak, így a 
szolgálati feladatok ellátásában akadály nem merült fel, a küldemények rendben 
eljutottak a címzetteknek. 
A hálózatban lévő szervekkel a kapcsolat továbbra is jó volt, a kölcsönös tájékoztatás 
megtörtént a változások és az adódott feladatok tekintetében.  
A futár feladatok végrehajtása során rendkívüli szigorító intézkedéseket nem kellett 
bevezetni. 
 
A statisztikai adatok azt tükrözik, hogy az összes küldemény forgalom a korábbi évhez 
képest kis mértékben növekedett. Ez a növekedés elsősorban a nyilvántartott anyagok 
tekintetében volt tapasztalható. Csökkent viszont a minősített küldemények forgalma. 
Az okmányirodák küldeményforgalma továbbra is elég nagynak mondható, beleértve 
itt az általuk küldött csomagok darabszámát is. Szintúgy magas volt a Bűnügyi 
Szakértői Intézet felé irányuló, illetve onnan a Főkapitányság és kapitányságok felé 
érkező küldemények, csomagok száma. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
rendőrkapitányságok közötti futárzsákokban továbbított anyagok tekintetében 
csökkenés volt tapasztalható a nyilvántartott küldemények terén. Megnövekedett az 
ügyészségek által és azok felé küldött csomagok száma, mivel az évközben 
megállapodás született, miszerint a nem minősített küldeményeket is továbbítja a 
futárszolgálat.  
 
 
4. Kommunikációs tevékenység 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon a Hivatal állományában 2008. január 1-től 
a sajtószóvivői feladatokat a sajtószóvivő látta el, míg a sajtó ügyeletesi tevékenységet 
a Bűnmegelőzési Osztály vezetője, majd a Gazdaságvédelmi Osztály nyomozója 
végezte. 2011. február 1-től, egy fő sajtó ügyeletesi beosztásban került a Hivatal 
állományába, akivel ezt követően a sajtószóvivői teendőket és a készenlétet a 
sajtószóvivővel megosztva látják el. 
 
A két főből álló sajtószolgálat a hírekről az országos média képviselőit egyrészt az 
ORFK internetes honlapján és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság országos 
honlapján keresztül értesíti, másrészt sajtóközlemények kiadásával tájékoztatják. 
 
A sajtószóvivőnek és sajtóügyeletesnek a megyei sajtó képviselőivel, 
szerkesztőségekkel is közvetlen és gyors kapcsolata van. Ennek köszönhetően az 
internetes szolgálaton keresztül, e-mail-ben, írott formában megküldött híreket azonnal 
több online-újság is átveheti.  
 
Minden jelentősebb esemény, vagy sikeres elfogás esetén sajtótájékoztató 
megrendezésére kerül sor, melyen több megyei és országos média képviselője is 
rendszeresen megjelenik.   
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Az országos rendőrségi honlap „Friss hírek” rovatában elhelyezett közlemények ez 
évben is minden esetben megjelentek a „hírkereső.hu” oldalán, ahol a megye 
lakossága perceken belül értesülhet a kommunikált eseményről.  
 
A külső PR területén kihasználják a helyi médiákkal való, már említett jó kapcsolatot. 
Minden egyes közlemény, sajtótájékoztató keretében az eseményekről való 
tájékoztatáson túl eljuttatják a lakossághoz azon intézkedések hírét is, mellyel a 
rendőrség a közbiztonság megőrzésére, és a lakosság biztonsága és szubjektív 
biztonságérzetének növelésére törekszik.   
 
A belső PR egyik eszköze az előző évekhez hasonlóan a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság Intranet „Híreink” elnevezésű oldala. Itt ez évben is olvashatóvá tették a 
dolgozók részére a Nógrád Megyei Hírlapban és a Zsaru Magazinban megjelent 
rendőr-főkapitányság és rendőrkapitányságai munkájával kapcsolatos újságcikkeket,  
valamint  a bűn- és baleset-megelőzési rendezvényekről szóló híreket.  
 
 
5. Nemzetközi kapcsolatok 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a Magyar Köztársaság 2. számú 
határmegbízottjának illetékessége alá tartozó határszakaszon a nemzetközi 
együttműködési feladatokat a Szlovák Köztársaság Rendőrségi Testület 
Besztercebányai és Nyitrai Kerületi Rendőr Igazgatóság határmegbízottjával teljesíti.  
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi kiutazási és vendégfogadási 
tervében egy kiutazás és egy fogadás szerepelt, melyek közül a fogadás és kiutazás is 
megtörtént.  
 
Hollókőn 2011. április 6-án került megrendezésre a Magyar Köztársaság 2. számú 
határszakasz határmegbízottjának kezdeményezésére az éves első határ megbízotti 
értekezlet. Majd a soron következő határmegbízotti találkozóra 2011. október 27-én 
Korponán került sor a 2. számú határszakasz határmegbízottja és helyettesei 
részvételével. Az értekezleteken a szlovák és magyar fél beszámolt az előző félévben 
megrendezett határ megbízotti munkaértekezleten meghatározott feladatok 
végrehajtásáról, értékelték az államhatár rendje fenntartásának és az annak érdekében 
végzett határ menti közös magyar-szlovák járőrszolgálatot az eltelt időszakokra 
vonatkozóan, valamint az államhatár rendje fenntartásának érdekében újabb 
feladatokat határoztak meg.  
 
2011. évben egy esetben került sor az éves tervben nem szereplő fogadásra. Így a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága szervezésében 2011. 
április 29-én Balassagyarmaton – a korábbi határmegbízotti találkozón történő 
megállapodás alapján - illegális migrációval kapcsolatos feladatokat egyeztető 
munkamegbeszélésre került sor. A találkozó alkalmával a szakterületek munkatársai 
beszámoltak az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, valamint a 
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nyílt eljárásokban történő információk felhasználásának rendjéről és beszéltek azok 
lehetőségeiről.   
  
Az éves tervben nem szereplő kiutazás két esetben történt:  
 
2011. május 25-én a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság tagjaként a – Bizottság elnöke 
meghívásának eleget téve – a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője vett részt 
a Szlovák Köztársaság területén lévő Mohovcei Erőmű látogatásán.  
2011. október 18-19. között a Lengyel soros elnökség megrendezésében Vízió 2012-
2015. elnevezésű konferencián Brüsszelben a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot 
a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője képviselte.  
 
 
 

VII. 
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG  

 
 

1. Szakmai ellenőrzés 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálata a Magyar Köztársaság 
Rendőrsége Ellenőrzési Szabályzatáról szóló 58/2007. (OT. 33.) ORFK utasítás 
előírásait betartva hajtotta végre a 2011. év során is a betervezett és  a terven felüli 
ellenőrzéseket . 
2011-ben az Ellenőrzési Szolgálat az alábbi ellenőrzéseket szervezte, illetve hajtotta 
végre: 
 

- 1 átfogó ellenőrzést; 
- 6 utóellenőrzést; 
- 10 célellenőrzést; 
- 140 mobilellenőrzést; 
- 8 témavizsgálatot; 
- 17 pénzügyi, gazdasági ellenőrzést; 
-          2 terven felüli témaellenőrzést. 
 
 
2. Átfogó- és utóellenőrzések 
 
2011. év során október, november hónapra került betervezésre a Szécsényi 
Rendőrkapitányság átfogó ellenőrzése, amely valamennyi szakirányító osztály 
bevonásával végrehajtásra került. Az ellenőrzés nagy számú, több esetben súlyos 
hiányosságot állapított meg, a feltárt hibák megszüntetésére a kapitányság, intézkedési 
tervet készített a feladatok, felelősök és határidők megjelölésével. 
 
2011. év során 6 esetben hajtottunk végre utóellenőrzést az év során végrehajtott cél- 
és témaellenőrzéseink alkalmával feltárt hiányosságok megszüntetésének kontrollálása 
céljából.  Egy témaellenőrzéshez kapcsolódó utóellenőrzés során kettő kapitányság 



Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság 
2011. évi tevékenységének értékeléséről 

 

Salgótarján, 2012. augusztus hónap 
47. oldal 

esetében kettő-kettő személlyel szemben indult fegyelmi eljárás. Egy másik 
témaellenőrzéshez kapcsolódóan kettő személlyel szemben figyelmeztetést 
alkalmaztak, három személlyel kapcsolatban parancsnoki kivizsgálás zajlik. 

 
 

3. Célellenőrzések 
 
2011. év során összesen tíz esetben hajtottunk végre célellenőrzést, amelyek a körözési 
információs rendszer működtetésére, a szolgálatszervezés végrehajtására, a bűnügyi 
iktatások-nyomozások elrendelésének rendjére, a közigazgatási bírsággal sújtandó 
közlekedési szabályszegések eljárásrendjére, a szolgálati lőfegyverek tárolására és a 
KMB-s tevékenység ellátására irányultak.  
 
A körözési információs rendszer működtetését a balassagyarmati és a rétsági 
kapitányságok esetében tekintettük át, amely során alapvetően jog- és szakszerű 
munkavégzést tapasztaltunk. 
 
A szolgálatszervezések végrehajtása tárgyában a közlekedésrendészeti alosztályok 
tevékenységét vizsgáltuk, ahol a túlórák elrendelésének gyakorlatát találtuk normába 
ütközőnek, így javaslatot tettünk arra, hogy a túlórákat írásban a rendészeti igazgató 
rendelje el. 
 
A bűnügyi iktatások, nyomozás elrendelések rendjét öt kapitányság esetében 
vizsgáltuk. Több esetben tapasztaltunk hiányosságokat az eljárásrendek alkalmazása 
során, amely miatt kettő kapitányságunkon is utóellenőrzést kellett lefolytatnunk. 
 
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos 
eljárások ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az ügyek nyomon követhetően 
nyilvántartottak, az eljárások érdemi ügyintézése a vonatkozó normák szerint 
valósulnak meg. Az ellenőrzött pásztói és bátonyterenyei kapitányságok esetében az 
eljárás során alkalmazandó határidők esetében tapasztaltunk pontatlanságokat, 
valamint a kiszabott bírság be nem fizetése esetén szükséges végrehajtási eljárások 
kezdeményezésében találtunk késedelmes ügyintézést. 
 
A szolgálati lőfegyverek ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a 
Rendőrkapitányságok fegyverszobájának kialakítása alapvetően megfelel a 9/1998. 
(III.26.) ORFK utasításban meghatározott biztonsági követelményeknek.  
A KMB-s tevékenység ellenőrzése során alapvetően a KMB szabályzat előírásainak 
érvényesülését tapasztaltuk. 
 
 
4. Témaellenőrzések 
 
Az Ellenőrzési Szolgálat 2011. évben nyolc betervezett és kettő terven felüli 
témaellenőrzést végzett el. Témaellenőrzés keretében vizsgáltuk a szabadságok 
kiadásának rendjét, amely során megállapítottuk, hogy a szabadságok betervezése, 
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nyilvántartása normaszerű, kisebb hiányosságokat tapasztaltunk az esélyegyenlőségi 
intézkedés okán járó többlet szabadságok kiadásához szükséges nyilatkozatok 
elkészítésében. 
 
Ellenőrzésre került a Rendőrkapitányságok esetében a gépjármű használat 
szabályainak betartása, amely során azt tapasztaltuk, hogy a menetlevelek és 
indítónaplók általános vezetési rendje javult. Ugyanakkor a Salgótarjáni 
rendőrkapitányság esetében visszatérően nagy számú hiányosság fordult elő, amely 
miatt fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményeztük. 
 
Szintén témaellenőrzés keretében a bűnügyi nyilvántartások, adatszolgáltatások 
szabályainak betartását vizsgáltuk. Megállapításra került, hogy az adatszolgáltatással 
kapcsolatos hatályos törvényi és végrehajtási rendeleti előírások alapvetően 
érvényesülnek. A témaellenőrzést követően utóellenőrzést is végeztünk a feltárt 
hiányosságok megszüntetése tárgyában, amely során parancsnoki kivizsgálást 
kezdeményeztünk, továbbá fegyelmi eljárás megindítására került sor. 
 
Szintén témaellenőrzés keretében vizsgáltuk az ügyeleti tevékenység ellátást, amely 
során kettő esetben tapasztaltuk, hogy az ügyeletesi teendőket megbízás alapján ellátó 
személyek részére nem készítettek munkaköri leírást. Az ellenőrzött ügyeleteken a 
szolgálatszervezést és az ügyeleti modult az előírásoknak megfelelően vezetik. 
 
A körzeti megbízottak tevékenységének irányítását, a parancsnoki teendők ellátását 
témavizsgálat keretében ellenőriztük, amely során megállapítottuk, hogy kettő 
kapitányságon nem a normának megfelelően készítették el az átfogó ellenőrzésekre 
szóló kettő éves tervet.  
 
Témaellenőrzés keretében vizsgáltuk a fiatalkorú elkövetők és az előzetes letartóztatás 
mellet folyamatban lévő eljárásokat, amely során javaslatot tettünk az 
adatszolgáltatások normaszerű végrehajtásának, a törvényes képviselőkkel kapcsolatos 
értesítési szabályok betartásának rendszeres parancsnoki ellenőrzésére.  
A házi őrizettel kapcsolatos rendőri feladatok ellenőrzése során alapvetően normaszerű 
tevékenységet tapasztaltunk. 
 
A bűnjelkezelés és tárolás ellenőrzése során alapvetően megállapítható, hogy a 
bűnjelkezelők a bűnjelkezelés ügyvitelével, tárolásával kapcsolatos normákat 
betartják, a bűnjelkezelés az előírásoknak megfelelően történik. A hatályos 
jogszabályok rendelkezésére állnak, a normaismeret megfelelő. Hiányosságot tártunk 
fel a bűnjeles vádas ügyek iratkezelési gyakorlatával kapcsolatban, valamint az egyik 
kapitányságon tapasztaltuk, hogy a bűnjelekkel együtt volt szabálytalanul tárolva a 
kapitányság néhány vagyontárgya. Több kapitányságon észleltük, hogy a 
bűnjelnyilvántartó könyvben nem jegyezték be a bűnjeltárgyak kiadásának tényét és 
dátumát. 
 
Terven felül témavizsgálat keretében végrehajtottuk az ENYÜBS adatszolgáltatások 
tárgyában. A vizsgált bűnügyek vonatkozásában összességében azt tapasztaltuk, hogy 
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az iktatott bűnügyekben a 37/2010. (OT 21.) ORFK utasítás rendelkezéseinek 
megfelelően nem minden esetben kerültek rögzítésre a bűncselekmények releváns 
adatai. 
Terven felül továbbá témavizsgálat keretében végrehajtottuk a járőr körzetleírások, 
útiránytervek felülvizsgálatát, amely során megállapítottuk, hogy a dokumentumok 
nem tartalmazták a betartandó magatartási és más biztonsági rendszabályokat.  
 
 
5. Mobilellenőrzések 
 
Az Ellenőrzési Szolgálat 2011. évben 140 esetben hajtott végre mobilellenőrzést. A 
mobil ellenőrzések száma a korábbi évekhez viszonyítva közel négyszeresére 
emelkedett. Az Ellenőrzési Szolgálat által lefolytatott mobilellenőrzések során kiemelt 
figyelmet fordítottunk a közterületi szolgálatot ellátó állomány tevékenységére, a 
szolgálatot ellátó állomány ruházatának egységességére, rendezettségére, a szolgálati 
felszerelések meglétére, valamint az általuk kezelt szolgálati okmányok meglétére, 
vezetésének szakszerűségére, továbbá a szolgálatot ellátók által használt szolgálati 
gépjárművekre. 
 
Folyamatosan ellenőriztük a „Közbiztonsági Háló”, majd LSZBPP program rendőri 
tevékenységét, az Internet felhasználás jogosságát, a sebesség ellenőrzést végrehajtó 
állományt, a turisztikai idény feladatainak végrehajtását, az év végi ünnepekhez 
kapcsolódó rendőri feladatok ellátását, a mélységi migrációs fokozott ellenőrzések 
végrehajtását, az objektumokba történő be-és kilépés szabályainak betartását, a Közös 
Kapcsolattartási Szolgálati Hely működését, az ügyeleti szolgálatok tevékenységét. 
 
 
6. Pénzügyi, gazdasági ellenőrzés 
 
2011. évben a főkapitányság belső ellenőrzési terve összesen három rendszer- és négy 
szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott. A betervezett ellenőrzések mindegyike 
végrehajtásra került, valamint terven felül egy szabályszerűségi és hat célellenőrzés 
lett lefolytatva. Ezeken kívül továbbá három esetben lett szolgálati jegy alapján 
kivizsgálás végrehajtva. 
A pénzügyi, gazdasági ellenőrzések témái az alábbiak voltak: 
 

• Túlórák ellenőrzése folyamatosan. 
• Akció szolgálati pótlékok ellenőrzése. 
• Létszám-bérgazdálkodás. 
• Kötelezettségvállalások rendje. 
• Alegységek technikai eszközökkel való ellátottsága. 
• Európai Úniós pályázati források felhasználásának ellenőrzése. 
• Adományok elfogadásának rendje. 
• Főkapitányság leltározásának ellenőrzése. 
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Az ellenőrzések tapasztalatairól készített jelentéseket jóváhagyás előtt minden esetben 
megküldtük az ellenőrzött szerv vezetőjének, aki észrevételeket, kiegészítéseket 
tehetett a tartalmával kapcsolatosan. Ezen ellenőrzések miatt büntető-, szabálysértési-, 
kártérítési eljárás nem lett lefolytatva, fegyelmi eljárás azonban egy esetben indult. 
 
 
7. Panaszkezelés 
 

a) A Független Rendészeti Panasztestülettel való 
együttműködés 

 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közvetlen együttműködést a Független 
Rendészeti Panasztestülettel nem működtet. 
2011. év során kettő esetben érkezett megkeresés a testülettől, amely során panaszhoz 
kapcsolódóan kérték be az érintett kapitányságtól, az ügyhöz kapcsolódóan keletkezett 
iratokat. 
 

b) Közérdekű bejelentések, panaszok, egyéb panaszok, beadványok 
 
A közérdekű kérelmek, bejelentések összes száma esetében 2008. évtől kezdődően 
folyamatosan változó ügyszámot tapasztalunk. Míg 2009. évre 40%-os visszaesés 
következett be, addig 2010. évre közel 37%-os emelkedést regisztráltunk, majd 2011. 
évben ismét jelentős 76,9%-os visszaesés következett be az előző évi számhoz 
viszonyítva. A viszonylag nagy számú változást a közérdekű panaszok hol nagyobb, 
hol alacsonyabb száma generálta.  A közérdekű panaszok, beadványok kapcsán 
kiemelendő, hogy a lefolytatott vizsgálatok csak egyetlen esetben találták 
megalapozottnak a bejelentést. 
 

c) Rendőri intézkedések elleni panaszok 
 
2011. évre mintegy 24,2%-al csökkentek a rendőri intézkedések elleni panaszok (33 
darabról 25 darabra). A csökkenő tendenciát a végrehajtó állomány szakszerűbb 
szolgálat ellátása, illetve a parancsnoki állomány részére az ORFK által biztosított 
anonimizált panaszügyek folyamatos feldolgozása indokolhatja. 
A panaszok, beadványok túlnyomó részben továbbra is a helyszíni rendőri 
intézkedéseket, illetve bűnügyi nyomozások, kihallgatások során tanúsított rendőri 
magatartásokat kifogásolják. 2011. év során is hasonlóan a 2010. és 2009. évben 
benyújtott panaszokhoz általánosan az eljáró rendőrök viselkedésére, az eljárás során 
alkalmazott hangnemre vonatkozó kifogások jellemzőek.  
 

d) Vezetői fogadónapok 
 
2011. év során a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének fogadónapján 
összesen 12 fő jelent meg, amely szám igen minimálisnak tekinthető. A személyesen 
megjelent fél problémájának megfelelően minden esetben a probléma gyors és 
hathatós megoldására törekedtünk. 
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8. Minőségfejlesztési tevékenység 
 

a) Oktatások, képzések, belső szabályozás, minőségügyi megbízottak 
tevékenysége 

 
Saját erőből 2011 évben is, több esetben szerveztünk nagyobb állománycsoportot 
érintő oktatást, melyek elsősorban a számítógépes ügyviteli rendszer különböző 
moduljaival kapcsolatos oktatások voltak.  
 
A NMRFK állományának képzése tekintetében jelentős minőségi változást 
eredményezett „A Nógrád megyei rendészeti szervek dolgozóinak képzése a 
kifogástalan jogalkalmazás érdekében” című projekt megvalósítása. A Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság az Államreform Operatív Program keretében „A 
jogalkalmazás javítása” című pályázat keretében nyerte el az Európai Unió és az 
Európai Szociális Alap 15.204.210.- Ft vissza nem térítendő támogatását. A pályázat 
három jogszabály, nevezetesen a közúti közlekedésről, a büntető törvénykönyvről és a 
szabálysértési törvény módosításával kapcsolatos képzések megvalósítását ölelte fel.  
A projekt időtartama 2010. december 17. és 2011. október 31. közötti időszak volt, 
melynek keretében összesen 21 képzésre került sor, 750 nógrádi rendőr részvételével.  
 
A résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőív eredményei alapján a projekt 
rendkívül sikeres volt mind szakmai szempontokból, mind pedig a képzés egyéb 
körülményeit és színvonalát tekintve. 
 

b) Min őségfejlesztési projektek 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság minőségügyi tevékenységét 2011. évben két 
fő elem határozta meg. Az egyik az önkormányzatok körében végzett 
megelégedettségi vizsgálat, a másik annak az átfogó képzési programnak a 
megvalósítása, melynek finanszírozása pályázati támogatásból történt.   
 
2011. februárjában megelégedettségi vizsgálatot végeztünk az önkormányzatok 
körében, mely a Nógrád megyei rendőrök munkájának értékelésére irányult. A 
megkeresett települések közel háromnegyede (71.%) szolgáltatott adatokat a megyei 
helyzetkép kialakításához. A felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy a 
válaszadók leginkább a közbiztonság javítását, a rendőri jelenlét fokozását, a körzeti 
megbízotti szolgálat megerősítését, a prevenciós munka fejlesztését szorgalmazták.  
 
Azoknál a kérdéseknél, ahol hatos számskálán volt lehetőség értékelni a rendőrség 
munkáját, 4,3 lett az átlagmutató. Ugyanakkor a felmérés, az előző 2008. évi vizsgálat 
adataival összehasonlítva, azt mutatja, hogy valamennyi megkérdezett területen 
csökkentek az eredményességi mutatók.  
Az önkormányzatok által gyengének ítélt területek fejlesztésére a kapitányságok 
projektterveket dolgoztak ki, melyek végrehajtására rendkívül nagy hangsúlyt helyez 
minden érintett vezető.  
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Második elemként a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományának képzése 
tekintetében jelentős minőségi változást eredményezett „A Nógrád megyei rendészeti 
szervek dolgozóinak képzése a kifogástalan jogalkalmazás érdekében” című projekt 
megvalósítása az Államreform Operatív Program keretében 
 

 
VI. 

ÖSSZEGZÉS 
 
A Nógrád Megye Rendőr-f őkapitányság 2011-ben is a törvényeknek és egyéb 
rendelkezéseknek megfelelően magas színvonalon látta el feladatait. A 
főkapitányság valamennyi szervezeti egysége, illetve munkatársa tudatában van 
annak a jogi, szakmai és erkölcsi felelősségnek, amelyet a társadalom védelme, a 
békés és nyugodt mindennapok biztosítása szervezetünkre ró.  
 
A bűnmegelőzési, bűnüldöző taktikánkat, de általában valamennyi jogsértés 
elleni fellépésünket úgy fogalmaztuk meg, hogy az megfeleljen a törvényességnek, 
a társadalom elvárásainak és igazodjon a nemzetközi joggyakorlathoz. 
 
A bűnözés által felvetett kihívásoknak és igényeknek megfelelően alakítottuk és 
működtettük Nógrád megye rendőrségét.  
 
A lakosság igényeinek megfelelően a gyors, szakszerű és kulturált intézkedések 
foganatosítására törekedtünk, melynek során fokozottan ügyeltünk a 
törvényesség betartására. 
 
Törekedtünk arra, hogy feladatainkat törvényes keretek között működve szakszerűen 
törvényes eszközök alkalmazásával az emberi jogok messzemenő tiszteletben 
tartásával, a humanitás, az arányosság és méltányosság érvényesítésével hajtsuk végre 
annak érdekében, hogy az mindjobban közeledjen az európai színvonalú társadalmi 
elvárásokhoz. 
 
Az év során a - az értékelt időszakra vonatkozó - főbb célkitűzéseinket 
megvalósítottuk. Ezt az eredményt csak úgy lehetett elérni, hogy a főkapitányság 
vezetése és személyi állománya szigorúan betartotta azokat a kereteket, melyeket a 
feszített költségvetés állított fel. Meg kell azonban jegyezni, hogy az év során több 
esetben előfordult, hogy üres státuszokat nem tudtunk feltölteni a pénzügyi keret 
hiánya miatt.  
 
Álláspontom szerint a magas színvonalú munkavégzés eredményeképpen, illetve az 
együttműködő szervekkel történő eredményes kapcsolattartásból fakadóan Nógrád 
megye továbbra is a közbiztonság szempontjából „élhető” megyék közé tartozik, 
melyet statisztikai mellékletünk is demonstrál.  
 
Mindezeken túlmenően természetesen tisztában vagyunk azon körülménnyel, hogy az 
országos összehasonlításban csekélyebb mértékű bűnözői aktivitás is kelthet rossz 
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Salgótarján, 2012. augusztus hónap 
53. oldal 

érzéseket, közbiztonsági deficitet egy-egy területen. A bűnözői aktivitás napi 
elemzésével és értékelésével, illetve a települési önkormányzatokkal, polgárőr 
szervezetekkel történő szoros kapcsolattartással a problémás területeken azonnali 
beavatkozással igyekszünk helyreállítani a bűnözés által kibillentett jogi egyensúlyt.  
 
A rend fenntartása, a bűnözés megelőzése, felderítése közös ügyünk. Ezúton is arra 
kérek minden együttműködőt, hogy saját kompetenciájának keretein belül vegyen részt 
a rendőr-főkapitányság vázolt célkitűzéseinek mind eredményesebb végrehajtásában.  
 
Végezetül szeretném megköszönni a Nógrád Megyei Önkormányzat vezetésének, 
képviselőinek az egész éves gyümölcsöző együttműködést, és szeretném őket 
biztosítani arról, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság teljes személyi 
állománya a jövőben is tudása legjavát adva fogja végezni a jogszabályokban reá 
hárított feladatokat.  
 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 6. 
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