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I.
BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG

1. A bűnügyi helyzet főbb adatai.

2012-ben 7643 volt a regisztrált bűncselekmények száma Nógrád megyében, ami 7,9 %-
kal  kevesebb,  mint  a  korábbi  évben,  amikor  8298  volt.  Országos  viszonylatban 
területünkön valósult meg a harmadik legkevesebb bűncselekmény, csak Vas és Tolna 
megye mutat kisebb értéket. 

Az  országos  adatokhoz  viszonyítva  a  Nógrád  megyében  regisztrált  deliktumok  1,6  %-os 
arányt  képviselnek. Ez az arány kisebb lett az év során, 2011-ben az országban regisztrált 
bűncselekmények  1,8  %-át  követték  el  Nógrádban.  (2011-ben  Magyarországon  451  371, 
2012-ben 472 236 bűncselekményt követtek el.)

Nógrád megye bűnügyi helyzetét elsősorban a vagyon elleni 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.
 
A regisztrált vagyon elleni bűncselekmények száma 2012-ben 4228 volt, 9,4 %-kal kevesebb, 
mint  2011-ben  (4669).  A  csökkenés  a  Büntető  Törvénykönyv  szabálysértési  értékhatár 
változására  vezethető  vissza.  /A  szabálysértések  feldolgozása  azonban  továbbra  is  a 
Rendőrség  feladatát  képezik,  de  ezek  a  cselekmények  az  egységes  nyomozóhatósági  és 
ügyészségi bűnügyi statisztikában (ENYÜBS-ben) nem jelentkeznek./ 

A vagyon elleni bűncselekmények körén belül továbbra is  a lopások száma (2520-2516) a 
döntő. Vagyon elleni bűncselekményeken belüli aránya 59 %.

Az ismertté vált  betöréses lopások száma a „minősítés nélküli” lopások mellett alapvetően 
határozza meg a lopások, illetve ezen keresztül a vagyon elleni bűncselekmények számát. E 
jogsértések száma évek óta csökkenő tendencia szerint változott. 2012-ben 663 ilyen esetet 
regisztráltunk, amely 10,3 %-kal kevesebb, mint az előző évben (739).

A lopások mintegy 70 %-a, azaz 1700 körüli olyan bűncselekmény valósult meg, amely nem 
tartozik  kiemelt  kategóriába.  Ezek  között  jelennek  meg  a  bolti,  az  alkalmi,  a  fa-  és 
színesfémlopások,  amelyek megyénket markánsan jellemzik.   Éves szinten mintegy 1400-
1700-as bűncselekmény számmal kell számolnunk e körben.

A bűncselekmény főkategórián belül évekre visszamenően meghatározóan alakult a csalások 
száma, amelyet időnként sorozat-jellegű bűncselekmények jellemeznek. E sorozatok az utóbbi 
években „elkerülik”  megyénket.  Ennek köszönhetően az elmúlt  évben 527 ilyen  deliktum 
került statisztikai számbavételre (2011-ben 446).

A vagyon elleni bűncselekmények között meghatározó bűncselekmény-típus a rongálás, ahol 
tendenciózus csökkenés tapasztalható évek óta. Így volt ez most is, bár a korábbinál kisebb 
mértékben (169-153). 
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A  vagyon  elleni  bűncselekményeken  kívül  további  –  szám  és  arány  vonatkozásában  – 
meghatározó  bűncselekmény  főkategória  a  közrend  elleni  bűncselekmények köre. A 
közrend  és  vagyon  elleni  bűnözés  adja  általában  a  Nógrád  megyében  ismertté  vált 
bűncselekmények 78-84 %-át, mely 2012-ben 82 % volt.
 
Bár  a  közrend  elleni  bűncselekmények  között az  abszolút  számokat  tekintve  jelentős 
változás nem tapasztalható (2124-2037), azért továbbra is megállapíthatjuk, hogy a közrend 
elleni bűncselekmények továbbra is meghatározó kategóriát jelentenek megyénkben: a 
megyei bűncselekmények 26,65 %-a volt közrend elleni.  

A közrend elleni bűncselekmények körében jelentős számban fordulnak elő a köznyugalom 
elleni  bűncselekmények. Ezek  közül  megyénkben  meghatározóan  az  elmúlt  években  a 
garázdaság bűncselekmény említhető, melyek száma 388-ról 373-ra csökkent. 

A bűncselekmény főkategórián belül a közbizalom elleni     bűncselekmények   száma továbbra 
is  a  legjelentősebb  (1469-1478).  Közokirat  hamisítást nagyobb,  (64-125)  magánokirat 
hamisítást pedig  kisebb  (250-164)  számban  regisztrált  a  statisztika.  Legmarkánsabb 
bűncselekmény a  visszaélés okirattal, melyek (1118-1154) száma 2013. február 01-jétől a 
Büntető  Törvénykönyv  változása  miatt  várhatóan  csökken,  mely  változás  megyénk 
bűncselekményi fertőzöttségét jelentősen csökkenteni fogja. 

A  közrend  elleni  bűncselekmények  negyedik  fontos  körét  a  közegészség  elleni 
bűncselekmények alkotják. E körben jelentős csökkenést regisztráltunk, hiszen számuk 176-
ról  93-ra  csökkent.  E  terület  mutatja  megyénk  vonatkozásában  az  egyik  legmarkánsabb 
ingadozást. E körön belül meghatározó a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma, 
mely 166-ról 85-re csökkent.

A  kábítószer  bűnözés  területén  a  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  (a  továbbiakban 
Nógrád  MRFK)  már  évekkel  ezelőtt  a  terjesztőket  vette  célkeresztbe,  és  2012-ben  is 
eredményesen vette fel a harcot ellenük. 

A  személy  elleni  bűncselekmények részaránya  a  regisztrált  bűncselekményekhez 
viszonyítva 8,1 %, számuk 618 volt.

A főkategória meghatározó bűncselekménye a szándékos testi sértés. Ezek száma 322 volt 
2012-ben,  azaz  a  személy  elleni  bűncselekmények  52,1  %-a  testi  sértés  volt.  Befejezett 
emberölések és emberölés kísérletek vonatkozásában 5 esetet regisztrált a statisztika.

A  közlekedési  bűncselekmények részaránya  a  regisztrált  bűncselekményekhez 
viszonyítva 2,8 %, számuk 207-ről 215-re változott. 2000 óta a 2011 és a 2012-es évben a 
legkedvezőbb  értékek  jelentkeznek,  míg  korábban  3-500-as  bűncselekmény  számok  is 
jellemezték megyénket. Összességében 2008-tól kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

Ezen belül meg kell  említeni,  hogy a főkategória  meghatározó bűncselekménye – az  ittas 
járművezetés – száma 123-ról 134-re növekedett. 

181  db  a  házasság,  a  család,  az  ifjúság,  és  nemi  erkölcs  elleni főkategóriába  tartozó 
bűncselekményt regisztráltunk az év során, és számuk nem változott jelentősen, korábban 170 
volt. E bűncselekmények az összbűncselekmény szám 2,4 %-át teszik ki.
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A  bűncselekmény  főkategórián  belül,  azok  mintegy  egyharmadát  teszik  ki  a  kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekmények  (54-56),  illetve  a  legjelentősebb  bűncselekmény  típus 
továbbra is a tartás elmulasztása (96-99). 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni jogsértések aránya 
a regisztrált bűncselekményeken belül tovább csökkent, 1,3 %-kal, számuk 100 volt. Az 
elmúlt  öt  év  viszonylatában  folyamatosan  +  /  -  25  esetszám-ingadozással  regisztráltuk  e 
kategóriát, és ez most is így volt.

A  jelenlegi  helyzetről  elmondható,  hogy  e  bűncselekmény  főkategóriába  tartozó 
bűncselekmények  meghatározó  részét  nem  a  Rendőrség, hanem  más  nyomozó  hatóság 
dolgozza  föl.  Ezek  jellemzően  az  igazságszolgáltatás  elleni  bűncselekmények  körébe 
tartoznak.  Szinte  mindegyik  bűncselekmény  körében  csökkenés  tapasztalható,  kivéve  a 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmények száma növekedett 5-ről 17-re.

2. A bűnüldöző munka.

A Nógrád megyei rendőri nyomozó hatóságok nyomozáseredményessége 49,9 %, ami 6,86 
%-kal  alacsonyabb az előző évhez viszonyítva. Országos viszonylatban –  az előző évek 
hagyományait  követve  –  továbbra  is  kiemelkedő szinten  teljesítettek  megyénk 
ügyfeldolgozó szervei, ez az adat magasan az országos átlag (37,42 %) feletti, és az országos 
hetedik legmagasabb érték. 

A  mutató,  illetve  az  országos  nyomozás  eredményesség  alapján  elfoglalt  hely 
vonatkozásában  megjegyzést  érdemlő  tény,  hogy  a  hat  –  az  eredményesség 
szempontjából előttünk lévő – megye közül 4-ben egy-egy több ezer „B” lapos okirati 
bűncselekmény sorozatot tartalmazó ügy okozta a nyomozás eredményesség ugrásszerű 
növekedését.   A járulékos  bűncselekmények  figyelembe  vétele  nélkül  ez  a  mutató  jóval 
kedvezőbb képet fest (56 %, az országban 4. hely).

Megyénk elért nyomozás eredményességét ilyen mértékű nagyobb sorozat nem befolyásolta. 
Egyetlen jelentős - mintegy 162 „B” lapos sorozat került be 2012-ben a statisztikába a Rétsági 
Rendőrkapitányság  részéről,  ugyanakkor  ez  a  mennyiség  éppen  a  lakosság  szubjektív 
biztonságérzetét  jelentősen  befolyásoló  bűncselekményi  kategóriából,  a  betöréses 
lopások köréből került ki. 

Míg  az  elkövetők  felderítése  és  elfogása  a  Rétsági  Rendőrkapitányság  érdeme, 
ugyanakkor az általuk megvalósított  bűncselekmények jelentős része nem a megyénk 
területén történt. Az elkövetők három megyét érintően túlnyomó részben az ÉMÁSZ 
sérelmére  transzformátor  tekercseket  tulajdonítottak  el,  melyet  színesfémként 
értékesítettek.

Az  ügyforgalmi statisztika adatai alapján 2012-ben a nyomozás elrendelések száma alig 
változott (5802-5811). 

A  bűncselekmény  elkövetésétől  számított  néhány  napon  belül  meghozott  ítéletekkel  a 
megelőzést, a bűncselekménytől való visszatartást szolgálják a bíróság elé állítások, melyek 
száma az előző év hasonló időszakához viszonyítva nőtt. (170-187) Ezen a területen a Pásztói 
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Rendőrkapitányság  (8),  a  Salgótarjáni  Rendőrkapitányság  (50)  és  a  Nógrád  MRFK 
Közlekedésrendészeti Osztályának (35) tevékenysége a meghatározó. 

3. Bűnügyi  eredményességi  adatok,  megyénket  jellemző  egyes 
bűncselekmények kriminalisztikai adatai.

Személy elleni bűncselekmények

Az  értékelt  évben  valamennyi  emberölés (1),  emberölés  kísérlete (4),  emberölés 
előkészülete (1),  és  gondatlan  emberölés (1)  miatt  folytatott  nyomozást  eredményesen 
fejeztünk be (részben az előző évről áthúzódóak). 

A  testi  sértések körében  a  nyomozó  szerveink  eredményessége  kimagasló.  Országos 
viszonylatban – a megyék között – harmadik legmagasabb a mutatónk, mely 88,7 % volt 
2012-ben.

A  testi  sértés bűncselekmények  jellemző  helyszínei  a  közvetlen  élettér  (lakóház,  lakás, 
udvar),  mely  mellett  jellemző  még  a  szórakozás  során  és  ittas  állapot  kapcsán  történő 
elkövetés,  melynek  elkövetési  helye  a  kereskedelmi  és  vendéglátó  egység,  illetve  annak 
környezete.

Az elkövetők általában magas érzelmi töltetű állapotban követik el cselekményeiket, melynek 
jellemző szituációja a családi veszekedés, de több eset fordult elő megyénkben az év során 
olyan eset, amikor motiváció nélkül, illetve bosszúból történt testi sértés.

A Nógrád megyében megvalósuló garázdaságok és a testi sértések 40-45 %-a Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság illetékességi területén következik be!

Illetékességi területünkön számottevő létszámú halmozottan hátrányos helyzetű lakosság él, 
akik  túlnyomórészt  alacsony iskolai  végzettséggel  rendelkeznek,  vitáikat,  nézeteltéréseiket 
jellemzően verekedés útján kívánják rendezni. Ebben a körben a jogszabályoknak, illetve a 
büntetéseknek kevés a  visszatartó  ereje,  sőt  a közterületi  rendőri  jelenlét  is  majdhogynem 
hatás nélküli. 

A fenti bűncselekmények eredményes, gyors felderítését gyakran megnehezíti az a tény, hogy 
a sértett olyan szinten ittas állapotú, hogy vallomását csak az elkövetéstől számított több óra 
elteltével lehet beszerezni, és ez elősegíti az elkövetők helyszínről történő távozását, valamint 
a tárgyi bizonyítási eszközök eltüntetését, helyszíni nyomok megsemmisülését. 

Közrend elleni bűncselekmények

A  közrend  elleni  bűncselekmények  egyes  bűncselekmény  kategóriái  –  elsősorban  a 
közbizalom  elleni  bűncselekmények  okirati  bűncselekményei  –  számosságuknál  fogva 
befolyásolják a megye bűnügyi helyzetét, illetve az ezekben időszakosan tapasztalható egy-
egy elkövető,  vagy csoport általi  sorozat bűncselekmény felderítése sok esetben a megyei 
nyomozás eredményességet is szélsőségesen befolyásolhatja. 

Meg kell  jegyeznünk,  hogy ezek a sorozatok megyénket az év során elkerülték,  míg több 
megyében  több  ezres  nagyságrendű  felderítésekre  került  sor,  melyek  révén 
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összeredményesség  vonatkozásában  a  Nógrád  MRFK  hátrébb  szorult.  Ez  azonban  nem 
befolyásolja  megítélésünket,  hiszen  az  Országos  Rendőr-főkapitányság  (a  továbbiakban: 
ORFK) által meghatározott szempontrendszer kategóriáiban szerveink jól teljesítettek.

Csökkenő  számban  kellett  nyomozást  elrendelni  garázdaság miatt  2012-ben.  A  Nógrád 
MRFK területi és helyi szervei összességében kevesebb bűncselekmény miatt jártak el, mint 
előző évben. 

Vagyon elleni bűncselekmények

Az ismertté  vált  bűncselekmények  számát  alapvetően  a vagyon elleni  bűncselekmények 
száma befolyásolja.  Tekintettel  ezek számosságára,  és  arra,  hogy igen nagy arányban 
indulnak ismeretlen tettes ellen az eljárások, ebben a kategóriában elért eredményesség 
alapvetően meghatározza a rendőri szerveink teljesítmény adatait. 

A  lopás bűncselekmények  megyei  nyomozáseredményességi  mutatója  az  elmúlt  évhez 
képest csökkent (36,76 %-ról 29,48 %-ra), ugyanakkor magasan az országos átlag (18,39 
%) feletti. Megyék között országosan a harmadik legmagasabb érték.

2012. április 1-jén a vagyon elleni bűncselekményeknél a szabálysértési értékhatár 20 000 
Ft-ról 50 000 Ft-ra  emelkedett, ami befolyásolta a lopások (bűncselekmények) számát. Az 
értékhatár változása következtében így lényegében nem változott a regisztrált lopások száma, 
ugyanakkor  jelentős  mennyiségű  szabálysértési  értékre  elkövetett  lopás  feldolgozásával 
terheltek szerveink. 

Alkalmi lopások

Ez a bűncselekményfajta megyénkben a legelterjedtebb elkövetési forma. Az esetek közös 
vonásai a kínálkozó lehetőség,  sértett  hanyagságágának,  óvatlanságának,  a vagyonvédelem 
hiányosságainak kihasználása. Az elkövetési tárgyak jellemzően időszakosan, vagy tartósan 
őrizetlenül hagyott értéktárgyak. 

Az alkalmi lopásokat továbbra is elsősorban a nagy nyilvánosságú helyeken, piacokon, 
bevásárlóközpontokban,  oktatási  intézményekben,  munkahelyeken,  közterületen 
követik  el.  Ezen  a  területen  a  legnehezebb  eredményt  produkálni,  mert  a  tettenérés 
nagyon nehéz, és a nyomrögzítés, tanúkutatás stb. akár már percekkel a bűncselekmény 
után sem vezet eredményre. 

Az év során  negatív tendenciaként jelent meg az iskolákban elkövetett alkalmi lopások 
magas száma, ahol jellemzően a tanulók és tanárok mobiltelefonjait, pénztárcákat és egyéb 
személyes  értékeket,  vagy  esetenként  az  iskola  tulajdonában  lévő,  értékesebb  műszaki 
berendezéseket tulajdonítottak el.

Bolti lopások

Ezek a bűncselekmények elsősorban Salgótarján és Balassagyarmat területén valósulnak 
meg. A bolti lopások során támadott objektumok jellege a vizsgált időszakban áttevődött a 
nagyobb  áruházakra,  bevásárlóközpontokra.  Korábbi  években  a  butikokra  és  kisebb 
boltokra  szakosodott  bűnelkövetői  körök,  tevékenységüket  áttették  a  kisebb  kockázatot 
jelentő, forgalmasabb áruházakra. 
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Az elkövetőket  vizsgálva  az  erre  szakosodott  személyek  döntően  csoportosan  hajtják 
végre a cselekményeiket. 

A bolti  lopásokat  folyamatosan változó és  sokszor meghökkentő elkövetési  módszerek 
jellemzik  (pl.  kimondottan  bolti  lopás  céljára  készített  kézitáska,  ami  a  jelzőrendszer 
kijátszására fémfóliával, fémhálóval van kibélelve, stb.).

Az év során kimutathatóan megszaporodott a fiatalkorú elkövetők száma (pl. iskola előtti-
utáni lopás a TESCO-ban).
 
Ebben  a  kategóriában  54,84  %-os  a  megyei  eredményesség,  93  esetből  51-szer 
eredményes befejezéssel zártuk a nyomozást.

Zseblopás

A zseblopások nyomozás eredményessége csupán 2,22 % volt 2012-ben. A statisztikában 
regisztrált 90 esetből csak 2 esetben sikerült eredményesen befejezni a nyomozást. Ezen 
bűncselekmény-fajta  leginkább  a  megyeszékhely  fertőzöttségét  emeli,  (itt  63  volt) 
azonban elkövetőt itt nem sikerült azonosítani!

A  zsebtolvajlások  kedvezőtlen  tendenciái  alapján  kijelenthető,  hogy  elsősorban  a 
vásárcsarnok, a nagyobb bevásárlóközpontok,  üzletek,  boltok,  tömegközlekedési  eszközök, 
buszvárók az elkövetési helyek. Jelentős tényező a bűncselekmények bekövetkezése során a 
sértett hanyagságából adódó közrehatása.

Tapasztalható  a  szervezett  elkövetés  és  külföldi,  elsősorban  szlovák  bűnelkövetők 
megjelenése, ennek  köszönhető,  hogy  bár  több  esetben  rendelkezünk  jó  minőségű 
fényképekkel az elkövetőkről, erőfeszítéseink ellenére, a személyazonosságok megállapítása 
nem történik meg. Az elkövetők között feltűnően sok a nő.

Tűzifalopás

Tűzifa lopás vonatkozásában megyei eredményességünk 15,45 %, azaz a feldolgozott 110 
esetből csupán 17 esetben sikerült eredményesen befejezni a nyomozást.

Pozitív változás a büntetőeljárásban a 2007. évi XXVII. törvény vonatkozó előírása, amely 
néhány év óta lehetővé teszi a falopásoknál használt eszközök, járművek (kitermelési és 
szállítási eszközök, szerszámok, járművek, motorfűrész, balta, gépkocsi, kézikocsi, stb.) 
lefoglalását,  és az elkobzásukra irányuló intézkedéseket,  melyekkel rendszeresen éltek 
eljáró szerveink. 

Energialopás (áram-, gáz-, víz-)

Megyénkben a statisztika szerint nem elterjedtek ezen esetek, ugyanakkor ennek oka az is 
lehet,  hogy a szolgáltatók a végsőkig halogatják a feljelentést  azokban az esetekben, 
amikor esély van arra, hogy az elkövetővel meg tudnak egyezni a fizetés tárgyában. 

Gázlopások  esetén  a  szabálytalan  vételezés  a  mérőóra  mechanikai  manipulálásával, 
megkerülésével  vagy  kiiktatásával  (a  leszerelt  gázóra  áthidalásával)  történt. 
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Elektromosenergia-lopás esetén a legjellemzőbb elkövetési mód, hogy a mérőórát kiiktatják, 
és  a  méretlen  vezetékre  csatlakoznak  rá  közvetlenül.  Az  illegális  vételezők  általában 
magánszemélyek, családok, melyek többsége a társadalom szegénységben élő rétegei közül 
kerülnek ki.

Tekintettel  az  elkövetés  körülményeire,  e  kategóriában  85,29  %-os  eredménnyel 
fejeztük be a nyomozásainkat.

Fémlopás

A lopások mintegy  15-20 %-át teszik ki a fémre elkövetett bűncselekmények, ebben a 
tekintetben  megyénk  fertőzött  területnek  minősíthető. Több  cselekményt  ugyanakkor 
betöréses lopásként regisztrál a statisztika, pedig a bűneset kriminalisztikai jellemzői alapján a 
fémlopás  kategóriába  is  tartozik.  Pontos  számadatok  megállapítása  tehát  nem lehetséges, 
mivel gyakorta nem csak a színesfém eltulajdonítása történik egy cselekménynél, hanem más 
kézre eső értéket is ellopnak az elkövetők. Előfordult, hogy működő háztartási eszközt csupán 
színesfémként  értékesítés  céljából  tulajdonítottak  el.  Jelentősen  több  tehát  e 
bűncselekmények száma, mint azt a statisztika mutatja.

A statisztikai adatok szerint 381 esetben jártak el szerveink színesfémlopás miatt, ami 
26,6 %-kal magasabb, mint előző évben (301).

Az eltulajdonított fém tárgyak milyensége, funkciója, rendeltetése általában nem meghatározó 
az  eltulajdonítás  szempontjából.  Eltulajdonítottak  csatornát,  aknafedelet  (balesetveszélyt 
okozva),  működő  gépekről  alkatrészeket,  közüzemek,  szolgáltató  művek  berendezéseinek, 
közlekedésbiztonsági  berendezéseknek  az  alkatrészeit,  vezetékeit,  földkábeleit  (köz-  és 
balesetveszélyt  okozva),  szeszfőzdei  berendezéseket,  közlekedési  táblákat  (szintén 
balesetveszélyt okozva), köztéri fémszobrot, temetői kegytárgyakat, kerítés-elemeket, stb. 

Az év során visszaszorultak a közüzemek sérelmére elkövetett lopások, úgymint a MÁV 
sérelmére  történt  légvezeték  lopások  és  az  áramszolgáltató  sérelmére  történt 
transzformátorlopások. A csökkenés abból adódik, hogy a MÁV leépítette ezen eszközeit, 
az áramszolgáltató, pedig biztonsági jelzőrendszereket telepített.

Egyértelműen  kijelenthető,  hogy  az elkövetői  kör mind a színesfém, mind a falopások 
vonatkozásában szinte kizárólag az alacsony képzettségű, általában szakmai képesítéssel 
nem rendelkező személyek köréből tevődik ki, és az elkövetésben a munkanélküliség, 
valamint a könnyű, gyors haszonszerzés, a léha, céltalan életstílus és a jellemző guberáló 
életmód kiemelkedő szerepet játszik. 

Állat- és terménylopás

Összességében ebben a két kategóriában mintegy 70 bűncselekmény valósult meg 2012-
ben.  A terménylopások tekintetében 10,7  %-os,  az  állatlopások esetében 19,61 %-os 
eredményességgel zártak szerveink.

Az állat- és terménylopásokat a lopás tárgya (állat, termény) alapján különítjük el, amelyek 
jellemzően  falusi,  vidéki  magánházakhoz  és  külterületekhez,  illetve  mezőgazdasági 
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üzemekhez, telepekhez, raktárakhoz köthetők. A lakosságot különösen az előbbi elkövetési 
hely és mód irritálja. 

Az  elkövetés  sok  esetben  szabálysértési  értékre,  egyedi  esetként,  vagy  sorozatosan  és 
rendszeresen történik.  A rendszeres elkövetés,  a hatósági intézkedések eredménytelensége, 
visszatartó erejének elmaradása és a kár megtérülésének hiánya elkeseredett, sokszor irreális 
lépésre,  bűncselekmény elkövetésére  indítja  a  sértetteket.  Ezen bűncselekmény kapcsán is 
megállapítható, hogy egyes – általában falusi környezetben történő – elkövetések esetében a 
sértettek  is  hasonlóan  rossz  és  kiszolgáltatott  anyagi  helyzetben  vannak,  mint  maguk  az 
elkövetők.

Trükkös lopások

Ezeknek a bűncselekmények sértettjei szinte kivétel nélkül idős korú, gyakran falun élő, 
jóhiszemű emberek voltak. 

A „trükkös” lopások tipikus helyszíne a lakóingatlan, hiszen az ilyen bűncselekmények az 
általában  időskorú  sértettek  figyelmének  elterelése,  gyanakvásának  elaltatása  révén 
(„ürügyek”,  „legendák”  alkalmazása)  a  lakóingatlanban  elrejtett  értékek,  tipikus  esetben 
(megtakarított,  félretett)  készpénz  –  lehetőleg  erőszakmentes  és  gyors  –  megszerzésére 
irányulnak.

A bűncselekményt elkövetők döntő többségben utazó bűnözők, a lakhelyük az ország 
különböző  részeihez  köthető (Kaposvár  környéke,  Budapest,  Gyál,  Sajóbábony),  illetve 
román állampolgárok. 

A nyomozó hatóságok felderítési munkáját nehezíti,  hogy a sértettek idős, gyakran rosszul 
látó,  halló  emberek  nem  emlékeznek,  vagy  nem  is  látják  tisztán  az  elkövetőket,  a 
megkeresések útján beszerzett fényképfelvételeken a bemutatott személyeket nem ismerik fel. 
Az esetek során tanúk nincsenek. Amennyiben egy-egy ügyben az elkövetőt a forrónyomos 
intézkedések során nem sikerül elfogni,  a későbbi bizonyítás  szinte lehetetlen a klasszikus 
nyomozási módszerekkel.

Gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények

A gépjárművekkel  kapcsolatos  bűncselekmények 2011 évhez képest  jelentős  mértékű 
csökkenő tendenciát mutattak. Gyakorlatilag nincs jelen a területen sorozatjellegű gépkocsi 
feltörés, csak időszakos, alkalmi jellegű elkövetés.  

A gépkocsi feltörések jellemző helyszíne továbbra is a nagyobb városokhoz, Salgótarjánhoz 
(ezen belül Zagyvapálfalva területéhez és a városközponthoz) és Balassagyarmathoz köthető. 
A megyei nyomozás eredményesség 21,74 %, ami a 46 befejezett nyomozásból mindössze 
10 eredményes befejezést jelentett.

A megyénkben  a  vizsgált  időszakban  nem volt  jellemző  a  nagyobb  értékű  gépjárművek, 
továbbértékesítés  céljából  történő  eltulajdonítása.  A  klasszikus  gépjárműlopások 
megyénkben  nem  jellemzőek.  A  2012.  év  során  18  gépjárműlopásban  fejeződött  be 
nyomozás, amelyben 33,33 %-os eredményességet értek el szerveink. Személygépkocsi 
lopás 11 volt, melyből 2 eredményes befejezés történt.
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Jármű önkényes elvétele bűncselekményekből is lényegesen kevesebb fordul elő, mint az 
ország más területein.  2012-ben ebben a kategóriában eredményességünk 94,12 %, 17 
bűncselekményből 16-szor eredménnyel fejeződött be a nyomozás.

Betöréses lopások

Tekintettel arra, hogy ezek a bűncselekmények alacsony látenciájúak, tehát kiemelt társadalmi 
jelentőségűek, ezért megyénkben évről évre kiemelten kezeljük, és nagy gondot fordítunk e 
bűncselekmény kategória eredményes feldolgozására.

A betöréses lopások viszonylatában megállapítható, hogy a  nyomozási eredményességünk 
46,51 %-ról 50,59 %-ra növekedett. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben, országos viszonylatban 
is kimagaslóan jól teljesített megyénk.

Megyei szerveink közül is elismerésre méltó a Rétsági Rendőrkapitányság eredménye, ahol 
nemcsak a legtöbb ilyen esetet dolgozták fel, hanem a legeredményesebbek is voltak. (213 
esetből 167 került eredményes befejezésre, mely 78,8 %-os eredményességet eredményezett.) 

A  bűncselekmények  során  nem  találkoztunk  újszerű  elkövetési  móddal.  Továbbra  is 
jellemzőek a „klasszikus” módszerek, ajtó, ablak betörés, befeszítés, lakat levágás stb. Egy 
esetben találkoztunk az ajtókeret megfúrás módszerével, ami „utazó betörők” megjelenésére 
utal.

Rablások

26 rablás történt  a megyénkben,  a  nyomozás eredményességünk 66,67 %, ami az előző 
évhez  növekedést  mutat (60,71  %  volt  előző  évben).  Országos  viszonylatban  ez  a  4. 
legmagasabb érték.

A rablás  erőszakos  jellege  miatt  a  társadalomra  fokozott  veszélyességű  bűncselekmények 
közé tartozik, éppen emiatt a lakosság érzékenyen reagál minden rablási esetre.

A rablások számának viszonylagos szinten tartásában minden bizonnyal szerepet játszik az 
is, hogy mind az egyes rendőrkapitányságok, mind a Nógrád MRFK mindent megtesz 
ezeknek  a  súlyos  bűncselekményeknek a  visszaszorítására, az  egyes  bűncselekmények 
helyszínén nagy erőkkel, rövid időn belül kezdik meg a forrónyomos tevékenységet. 

Csalások

A  korábbi  évben  a  vagyon  elleni  cselekmények  körében  a  csalások  nagy  száma 
meghatározó  volt, ami  egy-egy  sorozatügyhöz  kapcsolódott.  2012-ben  viszont  nem 
jelentkezett  kimagasló  sorozat  ügy  megyénkben,  területünkön  azonban  több  csalás 
bűncselekményt  regisztráltunk,  mint  korábban.  Ebben  a  körben továbbra  is  jó  nyomozati 
eredményességgel rendelkezünk. (86,11 %) 

Új jelenségképpen kell említenünk a napjainkban egyre inkább teret nyerő, interneten 
elkövetett  csalások révén  bekövetkezett  bűncselekményeket.  Az  interneten  elkövetett 
csalások  száma  ugrásszerűen  növekedett  az  év  során,  a  különböző  használati  cikkeket 
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interneten hirdető elkövetőknek az állampolgárok - hiszékenységük által - könnyen áldozatául 
esnek,  dacára  a  különböző  rendőrségi  felhívásoknak,  bűnmegelőzési  tevékenységnek. 
Jellemzően a sértett az általa megvásárolni kívánt ár ellenértékét átutalja, vagy befizeti, majd 
a megvásárolt árut azonban nem kapja meg, vagy nem azt kapja, amit a hirdetésben ígértek. 

II.
RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a 
kiemelt  idegenforgalmi  területek  biztonsága  (létszám,  technikai  eszköz, 
óraszám).

2012. évi célkitűzéseink között szerepelt a közterületi jelenlét szintjének fenntartása, ami – 
tekintettel  a  korábbi  években  elindult  és  napjainkig  is  tartó  folyamatos  fluktuációra,  a 
végrehajtó állomány alacsony átlag  életkorára  és  szakmai  tapasztalatának hiányára  – igen 
nehéz feladatot jelentett.

A ténylegesen közterületi szolgálatot ellátó állomány létszáma 2012. évben 280 fő volt, ami 
minimális emelkedést mutat a 2011. évi adathoz képest, amikor ez a számadat 274 fő volt. A 
közterületi  szolgálatok  alakulását  vizsgálva  megállapítható,  hogy  e  mutatókban  az  előző 
évhez képest jelentős változás nem történt. 2011. évben 29 542 fő 294 631 órában, míg 2012. 
évben 30 338 fő 296 762 órában látott el szolgálatot, ami 3 %-os növekedést jelentett. Az 1 fő 
hivatásos rendőrre jutó közterületi órák száma 2011. évben 1 006 óra/fő, míg 2012. évben 995 
óra/fő volt.  

Járőrszolgálati tevékenység helyzete

Nógrád megyében a közterületi szolgálatot ellátó állomány biztosította a közterületi szolgálat 
folyamatos,  elégséges szintű szervezését.  A szolgálatok tervezése és szervezése a hatályos 
szabályzóknak megfelelően történt.

A  közterületi  szolgálat  ellátásával  kapcsolatban  az  alapokmányok  mindig  az  aktuális 
helyzethez  kerültek  igazításra.  Az  elemző-értékelő  tevékenység  alapján  rendszeresen 
felülvizsgálatra  kerültek,  hogy  a  szolgálatot  ellátók  minden  esetben  a  jogsértések 
valószínűsíthető helyszínein, időszakában lássák el szolgálati feladataikat. 

Körzeti megbízotti tevékenység

Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság feladatként határozta meg, hogy 2012. december 31-ig a 
betöltetlen körzeti megbízotti  státuszokat fel kell tölteni,  intézkedni kell a KMB működési 
körzetek struktúrájának oly mértékű átalakítására és a szolgálati csoportok létrehozására, hogy 
a  rendőrkapitányságok  vonatkozásában  valamennyi  település  körzeti  megbízottal  történő 
lefedettsége biztosított legyen. Ezt a feladatot maradéktalanul végrehajtottuk.

Nógrád megye településeinek száma 131, melyek mindegyike KMB körzetbe van sorolva. 
Ebből 28 település rendelkezik KMB székhellyel. 
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A vizsgált időszak értékelése során megállapítást nyert, hogy a körzeti megbízottak gyakran 
látnak  el  gépkocsizó  járőrszolgálatot,  ügyeleti  szolgálatot (rendészeti  igazgatói 
engedéllyel), valamint gyakran kerültek bűnügyi szolgálathoz vezénylésre.

Általánosságként  lehet  megállapítani,  hogy  a  „Lakosság  Szubjektív  Biztonságérzetét” 
befolyásoló jogsértések ellen folyatatott program (és az ehhez kapcsolódó további programok) 
keretében  elrendelt  fokozott  ellenőrzéseket  legnagyobb  százalékban  a  körzeti  megbízotti 
állomány hajtotta végre minden rendőrkapitányságon. 

A Nógrád MRFK hat rendőrkapitányságán szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti állomány 
munkáját értékelve megállapítható, hogy a megyében működő körzeti megbízotti szolgálatok 
a  KMB  szabályzat  előírásainak  megfelelően  hajtották  végre  a  feladataikat.  A  körzeti 
megbízotti szolgálat tevékenység közbiztonságra, a közterületek rendjére gyakorolt hatása a 
havonkénti statisztikai és parancsnoki ellenőrzési kontrollból, valamint az állomány megfelelő 
képzettségéből eredően a lakossági visszajelzések figyelembe vételével is jónak minősíthető. 
A rendőri  intézkedések  végrehajtása  jogszerű  és  szakszerű,  azok hatékonyságát  anyagi  és 
technikai fejlesztésekkel, valamint az állomány folyamatos képzésével magasabb szintre lehet 
emelni. 

Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztető Fórumok

A Nógrád MRFK 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.

A megyei szintű egyeztető fórum ülésére 2012. évben objektív okok miatt nem került sor. A 
tagok, a társhatóságok között azonban a kapcsolat fenntartása folyamatos, az információcsere 
biztosított  volt,  az  egyes  azonnali  intézkedést  igénylő  esetek személyesen,  vagy telefonon 
megbeszélésre, megoldásra kerültek.

A helyi szintű 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 felszínre, melyben a települések a Rendőrség segítségét kérték. 
Feladatként  került  meghatározásra  a  rendőrkapitányságaink  részére,  hogy  a  körzeti 
megbízottak  tartsanak  folyamatos,  napi  szintű  kapcsolatot  a  polgármesterekkel, 
iskolaigazgatókkal,  egyházi  vezetőikkel,  illetve  mindazon  személyekkel,  akik  releváns 
információval rendelkezhetnek a település rendészeti, közbiztonsági problémáról. Mindennek 
köszönhetően szinte folyamatosan rendelkezünk információval  a települések közrendjének, 
közbiztonságának aktuális helyzetéről.
Megállapítható, hogy Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztető Fórummal kapcsolatos feladatok 
jellemzően helyi szinten, koordináltan a kitűzött céloknak megfelelően kerültek végrehajtásra. 
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Konzultációs fórumok

A kistérségi egyeztető fórumok mellett a Nógrád MRFK illetékességi területének valamennyi 
települését  érintően  lakossági  konzultációs  fórumok  megtartására  is  sor  került.  A 
konzultációra önkormányzati vezetők, a lakosság, valamint a társadalmi szervek azon tagjai 
kerültek meghívásra, akik a munkájuk, hivatásuk és egyéb közcélú tevékenységük kapcsán jól 
ismerik  a  helyi  problémákat,  konfliktusokat.  A  rendezvény  során  a  meghívottak  számára 
őszinte,  nyílt  hangvételű  fórumot  tartottunk,  ahol  valamennyi  résztvevő  kifejthette 
véleményét,  elvárásait  a  Rendőrséggel  szemben.  A  résztvevők  körének  meghatározásánál 
törekedtünk  olyan  személyeket,  tisztségviselőket  meghívni,  akik  képesek  a  lakosságot 
képviselni, illetve a problémákra megoldási javaslatokat is meg tudnak fogalmazni. 
A  meghívandó  személyek  kiválasztásakor  kiemelt  hangsúlyt  kaptak  a  veszélyeztetett 
területeken és településeken élők, tekintve azt, hogy ők találkoznak a legtöbb közbiztonsági 
problémával. 
Valamennyi  résztvevő  számára  biztosított  volt  a  hozzászólás  és  véleménynyilvánítás 
lehetősége.  A  résztvevők  pozitívan  fogadták  a  kezdeményezést,  aktívan  részt  vettek  a 
konzultációban és véleménynyilvánításban.

A „lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten 
mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező 
rendőri intézkedések megtételére” kiadott  Intézkedési Terv keretében megvalósuló 

tevékenység helyzete

Az  ORFK  intézkedési  terve  a  közterületeken  és  nyilvános  helyeken  a  rendőri  jelenlét 
fokozására és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítására került kidolgozásra.
Széleskörű  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  program  keretében  végrehajtott  fokozott  ellenőrzések  során  alapvetően  a  bűnügyileg 
releváns kistelepülések, valamint a viktimológiai szempontból veszélyeztetett személyek által 
lakott területek, települések ellenőrzésre kerültek. A feladatok ellátásába a közrendvédelmi 
állományon  felül  bevonásra  kerültek  a  bűnügyi,  az  igazgatásrendészeti,  valamint  a 
közlekedésrendészeti  osztályok  állománya  is.  A  feladatok  végrehajtása  érdekében  a 
Készenléti Rendőrség rendszeres igénybevételére is sor került.

A közterületek biztonságának fokozása és a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében a 
polgárőrség is bevonásra került, az együttműködés hatékonysága fokozódott. 

A  fokozott  ellenőrzések  keretében  került  sor  az  időskorúak  sérelmére  elkövetett 
bűncselekmények  szempontjából  veszélyeztetett  kistelepülések  ellenőrzésére  is,  amely 
községek –  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 kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

2012-ben  is  kiemelt  figyelem  irányult  az  idegenforgalmi  szempontból  nagy  forgalmat 
lebonyolító  területek  ellenőrzésére.  Rendőrkapitányságaink  folyamatos  és  visszatérő 
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ellenőrzéseket,  illetve  nyílt  rendőri  biztosításokat  szerveztek.  Mind  az  idegenforgalmi 
idényben, mind évközben – különösen Szentkúton, Hollókőn és a más egyéb rendezvények 
miatt  –  a  nagyobb  idegenforgalmat  lebonyolító  rendezvényekre  állományunk  tagjai 
felkészültek,  és  a  biztosításokat  rendkívüli  esemény  nélkül  hajtották  végre.  A  turisztikai 
szezonban több alkalommal került célzott fokozott ellenőrzés végrehajtásra.

2. A  közrendvédelmi  szolgálatteljesítés  színvonala  (szervezettség, 
reagálóképesség,  intézkedési  aktivitás,  leterheltség  és  eredményesség 
vizsgálata).

A közterületi szolgálatteljesítés szervezettsége

A  közterületi  tevékenység  megtervezése  és  megszervezése  a  hatályos  szabályzók  szerint 
történt.

Ezen szolgálati tevékenység hatékony végzése érdekében – az ORFK vezetőjének általános 
helyettese által  meghatározottak szerint  – közterületi  szolgálatot  összehangoló értekezletek 
kerültek bevezetésre, amely rendszere megyei szinten is egységesítésre került. 

Ugyanezen központi feladat meghatározás alapján a lakosság szubjektív biztonságérzetétnek 
javítása  érdekében  Salgótarjánban  és  Balassagyarmaton mozgóőri  szolgálat került 
vezénylésre  az  állampolgárok  által  frekventáltabban  látogatott,  illetve  a  közbiztonsági 
szempontok alapján veszélyeztetettebbnek értékelt területekre.  

Járőrszolgálati szakterület tevékenysége

Megyénk 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 feladatok végrehajtásáról elmondható, hogy azok az értékelt időszakban minden esetben 
jogszerűek  és  szakszerűek  voltak.  A  foganatosított  intézkedések  ellen  panasz  nem  volt 
jellemző, mindösszesen néhány alkalommal fordult elő. 

A reagáló képesség helyzete

A  rendőrkapitányságok  működési  területén  a  rendőri  lefedettség  alapvetően  a 
létszámviszonyoktól  függött.  Az  illetékességi  terület  járőrkörzettel  való  lefedettsége 
megfelelő volt. 

A rendszeresített járőri létszámra és az év során adódó feladatokra figyelemmel a rendőri 
állomány  leterheltsége  jelentős mértékűnek  volt  mondható,  így  több  rendőrkapitányság 
vonatkozásában a Készenléti Rendőrség rendszeres igénylésével törekedtünk a veszélyeztetett 
területek fokozottabb rendőri ellenőrzés alatt tartására. 
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A  közterületi  szolgálatot  ellátó  állományról  megállapítható,  hogy  jellemzően  fiatal, 
intézkedési készsége és aktivitása megyénkben megfelelő. 

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. 

Pozitívumként értékelhető, hogy a megye településein a közbiztonsági és bűnügyi helyzet 
kielégítő és stabil volt. Az esetlegesen kialakult problémákra hatékony reagálás történt, amit 
az elmúlt év tapasztalatai alátámasztanak.

Szabálysértési előkészítő eljárások, az előkészítői csoportok tevékenysége

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2012. április 15-én lépett hatályba. A 
Szabs.  tv.  rendelkezése  alapján  a  szabálysértési  értékhatár  20  000  Ft-ról  50  000  Ft-ra 
emelkedett,  melynek  következtében  a  szabálysértési  ügyek  száma  megsokszorozódott,  és 
jelentős többletfeladatot eredményezett.
Jelentős változás volt továbbá, hogy a Szabs. tv. hatálybalépésétől nemcsak a tulajdon elleni 
szabálysértések  és  a  feloszlatott  társadalmi  szervezet  tevékenységében  való  részvétel 
szabálysértésekor, hanem valamennyi elzárással sújtható szabálysértés kapcsán az előkészítő 
eljárást a rendőrhatóságnak kell lefolytatnia, ezen belül is a közrendvédelmi szolgálati ágnak, 
illetve az ott létrehozott szervezeti elemnek.
A Szabs.tv. hatálybalépését követően, illetve azzal összefüggésben megváltoztak az elzárással 
is büntethető szabálysértések tekintetében a fogva tartásra vonatkozó előírások. 
A gyorsított  bírósági  eljárás  során,  amennyiben a  szabálysértési  őrizetben lévő személlyel 
szemben  a  bíróság  elzárás  büntetést  szab  ki,  és  a  végzését  jogerős,  és  végrehajtható 
záradékkal  látja  el,  a  továbbiakban  szállítási  feladatok  jelentkeznek,  mivel  a  Szabs.  tv. 
értelmében, ez a büntetés kizárólag büntetés-végrehajtási intézetben foganatosítható.

A  rendőrkapitányságok  mindösszesen  34  esetben  kezdeményeztek  és  fejeztek  be 
eredményesen  gyorsított  bírósági  eljárást (lopással  elkövetett  tulajdon  elleni,  távoltartó 
határozat  szabályainak  megszegése,  és  járművezetés  eltiltás  tartama  alatt szabálysértések 
elkövetése miatt), melynek során 38 elkövetővel szemben - melyből 6 fő fiatalkorú - éltek a 
szabálysértési őrizetbe vétel lehetőségével.

A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

Nógrád  megyében  a  rendőrkapitányságok  illetékességi  területén  a  Kistérségi  Egyeztető 
Fórumok  véleményére,  a  polgármesterek  által  jelzett  vélemények  alapján  és  a  kialakított 
kockázatelemzésekre is figyelemmel, továbbá a bűnügyi osztályvezetők és a közrendvédelmi 
osztályvezetők  bevonásával  a  bűnügyi  és  közbiztonsági  adatok  figyelembe  vételével 
valamennyi  település  minősítése  megtörtént.  A  minősítések  havi  rendszerességgel 
felülvizsgálatra kerülnek.
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy Nógrád megyében kiemelten veszélyeztetett település 
nincsen. 

A  veszélyeztetett  településeken  hetente  három  alkalommal  a  fokozott  ellenőrzések 
megtartásra kerülnek. Az ún. normál besorolású településeken legalább heti egy alkalommal 
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kerülnek  végrehajtásra  a  fokozott  jelenlétet  biztosító  szolgálatok.  Sajnos  a  kapitányságok 
szűkös  létszámhelyzete  miatt  a  fokozott  ellenőrzések  számának  a  növelésére  nincsen 
lehetőség.
Veszélyeztetett települések jellemzően azok a helyek, ahol a szegénység, a munkanélküliség 
magasabb a megyei átlagnál.

Veszélyeztetett települések:
Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi 
területén
Salgótarján

Balassagyarmati  Rendőrkapitányság 
illetékességi területén
Hugyag

Pásztói  Rendőrkapitányság  illetékességi 
területén
Pásztó, Jobbágyi, Kálló, Szirák, Vanyarc, Tar

Rétsági  Rendőrkapitányság  illetékességi 
területén
Diósjenő, Romhány, Szátok

Szécsényi  Rendőrkapitányság  illetékességi 
területén
Rimóc, Nógrádmegyer

Bátonyterenyei  Rendőrkapitányság 
illetékességi területén
Bátonyterenye, Mátraverebély

A veszélyeztetett településeken jellemző a gettósodás jeleinek kialakulása, mely egyrészt azon 
helységekben  mutatkoznak,  amelyek  mintegy  gyűjtőhelyévé  váltak  a  betelepülő 
állampolgárok számára, illetve ahol nagyobb számban vannak az iskolázatlan, munkanélküli 
és mélyszegénységben élő lakosok. Számos településen elkülönült  utcát laknak, ahol nagy 
számban,  szociálpolitikai  támogatásból  épült  lakásokban  élnek,  amelyeket  az  évek  során 
lelaktak,  sok  esetben  visszabontottak.  Az  itt  lakók  jelentős  része  szociális  járadékból  és 
segélyekből élő több gyermekes család. 

A  rendőri  feladatok  mellett  a  széleskörű  társadalmi  összefogás  hozhatja  meg  a  kívánt 
eredményt. Megnyugtató végleges megoldást a munkahelyteremtés, az oktatás és a szociális 
biztonság jelenthet. Nagyon fontos, hogy az integrációt azok számára kell biztosítani, akik 
elfogadva és  azonosulva  az  együttélés  szabályaival,  önmaguk  is  be  akarnak illeszkedni  a 
társadalomba, és nem jelentek veszélyt közvetlen vagy közvetett környezetükre. 

3. A  rendezvénybiztosítások,  a  csapaterős  tevékenység  tapasztalatai,  az 
együttműködés  helyzete  a  rendező  szervezetekkel,  az  ideiglenes 
csapatszolgálati századok helyzete

A rendezvények szervezőjének írásbeli felkérésére, vagy amennyiben a közbiztonsági helyzet 
indokolja,  a  rendezvények  rendjének  fenntartásában  a  rendőrkapitányságok  a  rendezvény 
jellegéhez igazodva megfelelő nagyságú rendőri erőt biztosítanak, és rendbiztost jelölnek ki.
 
2012-ben a gyülekezési  jogról szóló törvény hatálya  alá tartozó rendezvény biztosításában 
401  alkalommal,  sportrendezvény  biztosításában  9  alkalommal,  utazásbiztosításban  1 
alkalommal,  egyéb  rendezvények  biztosításában  423  alkalommal  működtünk  közre 
különböző rendőri erőkkel.

A tevékenység-irányítási központ kialakításának helyzete

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság épületének tetőterében a tervezett ütemterv szerint 2012. 
december  01-jére  befejeződött  a  tevékenység  irányítási  központ  (TIK)  és  kiszolgáló 
létesítményeinek  építészeti  kialakítása,  mely  kiszolgáló  helyiségeivel  együtt  kb.  280 
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négyzetméternyi  alapterületen  került  elhelyezésre.  A  TIK  működése  tényleges 
megkezdésének időpontjáról a technikai  és jogi feltételek megteremtését követően születik 
döntés. 

Folyamatban van az állandó ügyelet nélkül maradó rendőrségi objektumok biztonságtechnikai 
felmérése, melyek elektronikus, illetve élő erős védelemre szorulnak.

4. A védelmi-igazgatási feladatok végrehajtására való felkészülés állapota.

Társszervekkel történő együttműködés és a közösen végrehajtott gyakorlatok rövid 
értékelése

2012. november 28-án a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság szervezésében 
megrendezésre  kerülő  Országos  Nukleárisbaleset-elhárítási  Törzsvezetési  gyakorlaton  vett 
részt a Nógrád MRFK. A gyakorlat a szlovákiai Mohi atomerőmű balesete során bekövetkező 
eseményeket modellezte, remek alkalmat adott az ilyen jellegű veszélyhelyzet során felmerülő 
rendőri  feladatok  gyakorlására,  a  társszervek  közötti  együttműködés  akadályainak 
kiküszöbölésére, szorosabbá fűzésére.

2012.  december  13-án a  Nógrád Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság szervezésében  a 
hideg időjárás során bekövetkező veszélyhelyzetekre való felkészülés keretében törzsvezetési 
gyakorlat  került  végrehajtásra.  A  gyakorlat  a  rendkívüli  téli  időjárási  viszonyok  során 
bekövetkező események esetén szükséges feladatok törzsvezetési szintű begyakorlására adott 
lehetőséget.

A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság Titkárával a kapcsolattartás 2012-ben folyamatos volt, 
az MVB ülésein az Nógrád MRFK minden alkalommal képviseltette magát. 

Sor  került  a  Balassagyarmati  Fegyház  és  Börtönnel  a  minősített  időszaki  feladatok 
végrehajtására  kötött  Végrehajtási  Terv  felülvizsgálatára,  a  BV  védelmi  megbízottjával 
együttműködve.

5. A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások.

A baleseti helyzet értékelésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 2008. évben bekövetkezett 
jelentős jogszabály-változásokat.

2008. év elejétől jelentős média kampányt kapott a 2008. május 1-jével hatályba lépő, illetve 
lépett  objektív  felelősség  elvén  alapuló  közigazgatási  bírságolás.  2009.  augusztus  1-jével 
tovább bővült a közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések köre.

Természetesen  e  jogszabályok  együttesen  nagy  hatással  voltak  és  vannak  a  közlekedők 
magatartására, a közúti szabályok betartására, a balesetek számának alakulására.

A 2012. évben 222, az előző évhez képest 7 db-bal (3 %) több személyi sérüléses közlekedési 
baleset történt megyénk közútjain. A könnyű sérüléses balesetek száma 3-mal (2 %), a súlyos 
sérüléses balesetek száma 7-tel (13 %) nőtt.  A halálos balesetek száma viszont 3-mal (-38 
%) csökkent. Nógrád megye  közútjain 2012.  évben 5 db halálos  eredményű  közlekedési 
baleset  történt,  amiben  6  ember  vesztette  életét.  Az  összes  baleset  szám  csökkentése 
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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 gyalogosok által  okozott 
balesetek száma az előző évihez képest 100 %-os emelkedést mutat. Ezzel kapcsolatosan az 
év  folyamán  értékelő,  elemző  munkát  végeztünk  és  intézkedtünk  a  gyalogos  forgalom 
fokozottabb ellenőrzésére. 

Az  okozók  csoportjai  közül  legjelentősebb  a  személygépkocsi-vezetőké,  akik  az  összes 
baleset  54  %-át  okozták.  Az  egyéb  járművezetői  csoportok  a  balesetek  egyharmadáért 
megközelítőleg egyenlő arányban felelősek. Legkisebb aránnyal az autóbuszok szerepelnek. 
A gyalogosok a balesetek 10 %-át okozták.

Különös erőfeszítést teszünk az ittasan okozott balesetek számának csökkentésére. Az ittas 
vezetők kiszűrésére külön akció sorozatot  rendeltünk el.  Ennek ellenére az ittasan okozott 
balesetek száma az előző évhez képest kis mértékben emelkedett.  2012. évben 3-mal több 
balesetet  okoztak  ittasan,  mint  az  előző  évben.  2012.  évben  az  ittasan  okozott  balesetek 
aránya 15 %.

Nógrád megyében a 2012. évben légi-, vízi-, illetve vasúti baleset nem történt.

6. A közlekedésrendészeti tevékenység értékelése.

Közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos eljárási adatok

A  Közlekedésrendészeti  Osztály  2012.  évben  193  közlekedési  cselekményben  indított 
büntetőeljárást, ez 6 %-kal több mint az előző évben. Az eredményességi mutató 78 %. A 
közlekedési  bűncselekmények  zömét  az  ittas  járművezetés,  és  a  közúti  baleset  gondatlan 
okozása teszi ki.

A megyei közlekedési ügyésszel az Osztály vezetése napi kapcsolatban áll, problémáinkkal 
bármikor fordulhatunk hozzá. Az ügyész úr éves értékelő jelentésében az Osztály munkáját 
jónak, törvényesnek és szakszerűnek értékelte.

A bíróság  elé  állítások  száma is  emelkedett  az  előző évi  mértékhez  képest.  Összesen 69 
ügyben  tudtunk  ilyen  befejezési  módot  alkalmazni,  ami  több  mint  100  %-os  növekedést 
jelent. Ez az összes nyomozás elrendelés 35 %-a. A bíróság elé állítások számának emelése 
érdekében  fokozott  erőfeszítéseket  teszünk.  Szorgalmazzuk  a  hitelesített  légalkoholmérő 
műszerek alkalmazását.

Veszélyes áruk fuvarozásával, közúti személy és áruszállítás ellenőrzéssel, a kapcsolódó 
közigazgatási eljárások lefolytatásával kapcsolatos tevékenység

2012.  évben  vezetési  és  pihenőidő  ellenőrzését  nem  végeztünk,  ADR  ellenőrzésben  a 
Katasztrófavédelemmel közös ellenőrzések során 19 jármű vizsgálatában működtünk közre.
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A vizsgált időszakban 2 vízirendészeti ellenőrzést és 3 légirendészeti ellenőrzést tartottunk. 
Az ellenőrzések során jogsértést nem tártunk fel.

7. A közlekedésrendészeti tevékenységet támogató technikai eszközökkel való 
ellátottság helyzete, fejlesztések.

Az objektív felelősség hatálya alá eső szabálysértések képi rögzítését a Nógrád MRFK 4 db 
sebességellenőrző készülékkel, és 10 db PDA készülékkel végezte. 2012. szeptember 1-jétől a 
PDA  készülékek  használata  megszűnt,  mivel  az  azokkal  dokumentált  szabályszegések 
kikerültek az objektív felelősség jogintézményéből, és szabálysértési  tényállásként kerültek 
meghatározásra.

2012. évben a sebességmérő eszközökkel és PDA készülékekkel készített felvételek alapján 
10  799 közigazgatási  eljárást  indítottak  Szombathelyen,  és  ezen  eljárásokban  összesen 
314 705 000 Ft közigazgatási bírságot szabtak ki.

Saját hatáskörben 125 közigazgatási eljárást folytatunk, ami során 5 240 000 Ft közigazgatási 
bírságot szabtunk ki. 

8. Az  igazgatásrendészeti  tevékenység  értékelése  (szabálysértési  eljárás, 
engedélyezés, kábítószer-rendészet) főbb mérőszámai, a változás okai.

2012 évben jelentős problémákat  okozott  a dinamikus és jelentős mennyiségű jogszabály-
változás, melyet a gyakorlat nehézkesen követ. Sokszor az egyszerű ügyintézéshez komoly 
állásfoglalások,  egyeztetések  szükségesek,  az  új  szabályok  bevezetése  nem  megy 
zökkenőmentesen.

Összességében  elmondható,  hogy  2012.  május  1-jén  hatályba  lépett  jelentős  jogszabályi 
változások  a  régóta  kialakult  és  napi  szinten  alkalmazott  engedélyügyi  –  főképpen  a 
fegyverügyi – gyakorlatot nagyban megváltoztatták, azonban az éves tevékenységet értékelve 
azt is figyelembe kell venni, hogy ez év elején zajlott le az engedély megújítási dömping, 
melyet az engedélyügyi előadóink kiválóan végrehajtottak. 

Fegyver-engedélyügyi szakterület

2012 év során 4 vagyonvédelmi cég őrzési tevékenysége szűnt meg a megye illetékességi 
területén, 3 új cég feljogosítása történt meg. A fegyveres őrzési tevékenységhez a jogszabályi 
feltételeknek mind a cégek, mind az alkalmazottak megfelelnek.
2012. évben az éves adminisztratív  ellenőrzés során,  illetve a tároló helyeken tapasztaltak 
alapján nem kellett visszavonni tartási engedélyeket. 

Nógrád megyében 4 vadászbolt működik,  ezek ellenőrzése megtörtént.  Két esetben kaptak 
jegyzőkönyvi  figyelmeztetést  hiányosság  pótlására.  Az  egyik  fegyverbolt  riasztórendszere 
nem működött. A hibás rendszer szervizelésére határidőre intézkedtek.
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Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység

A szabályok súlyos megszegése következtében kilenc esetben szabtunk ki felügyeleti bírságot 
4 588 000  Ft  értékben  engedély  nélküli  személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenység  végzése 
miatt. 

9. Az  illegális  migráció  helyzete  (jellemző  kategóriák,  trendek,  módszerek,  a 
visszaszorítás érdekében tett intézkedések).

Az év során 3 fő külföldi személy került előállításra az idegenrendészeti törvény alapján, akik 
közül 2 fő személyazonosságának és jogszerű tartózkodásának tisztázását követően szabadon 
lett  engedve,  1  fő  pedig  a  Bevándorlási  és  Állampolgársági  Hivatalnak  (a  továbbiakban: 
BÁH)  került  átadásra  további  idegenrendészeti  eljárás  lefolytatása  céljából.  1  fő  szlovák 
állampolgár  esetében  a  magyar-szlovák  visszafogadási  egyezmény  szerinti  átadás  került 
végrehajtásra.

A fentieken túl a BÁH-tól két esetben érkezett felkérés közreműködésre külföldi személyek 
kitoloncolása  érdekében,  amiből  egy  eset  meghiúsult,  mert  a  kitoloncolandó  személy  a 
Balassagyarmati Közösségi Szállásra nem tért vissza. Két esetben, pedig szállítási és kísérési 
feladatra érkezett felkérés.

Elmondható,  hogy  a  Nógrád  MRFK  illetékességi  területe  az  illegális  migráció  és  ahhoz 
kapcsolódó  más  jogellenes  cselekmények  szempontjából  jelenleg  továbbra  sem tekinthető 
fertőzöttnek.  Ennek ellenére a Balassagyarmati  BÁH Szállással  kapcsolatosan az év során 
több  intézkedést,  szolgálatszervezési  változtatásokat,  rendőri  jelenlét  növelését  kellett 
alkalmazni  a  lakosság  megnyugtatására.  A  Szállás  lakói  által  vagy  sérelmükre  elkövetett 
jogsértések nem okozták a bűnügyi vagy a szabálysértési statisztikák romlását, de kétségtelen 
tény, hogy a Szállás működését Balassagyarmat város területén kockázati tényezőként kell 
számon tartanunk.

 III.
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A  Magyar  Posta  Zrt.  és  ORFK  közötti  Biztonsági  Együttműködési  Megállapodásban 
foglaltak, a Nógrád MRFK vonatkozásában 2012. évben is megvalósultak. 
A  rendőrkapitányságok  közrendvédelmi  járőrei  és  körzeti  megbízottai  fokozott  figyelmet 
fordítottak  a  nyugdíjak  és  segélyek  kifizetésének  és  az  év  végi  postacsúcsforgalom 
időszakában a postai objektumok biztonságára, illetve a mozgóposta kocsik menetvonalának 
ellenőrzésére, valamint ebben az időszakban fokozott közterületi jelenléttel is biztosították a 
fenti postai feladatok biztonságos lebonyolítását.

Az  ORFK  és  a  Közterület-felügyelők  Országos  Szövetsége közötti  együttműködési 
megállapodásban foglaltak, a Nógrád MRFK vonatkozásában, 2012. évben az alábbiak szerint 
valósultak meg: 
Nógrád  megye  6  városából  mindössze  Salgótarján  és  Balassagyarmat  önkormányzata 
foglalkoztat 2-2 fő közterület-felügyelőt.
Az  érintett  rendőrkapitányságok  közrendvédelmi  szakterülete  és  a  közterület-felügyelők 
között a kapcsolattartás folyamatos volt, havonta összehangolták a közös feladat ellátásukat a 
két  város  közbiztonságának  és  a  közterület  rendjének  javítása,  az  épített  és  természeti 
környezet, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében.
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Az  ORFK  és  a  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság közötti  együttműködési 
megállapodásban  foglaltak,  a  Nógrád  MRFK  vonatkozásában,  2012.  évben  végrehajtásra 
kerültek. 
A  fogyasztók  védelme  érdekében  a  társhatósági  együttműködés  keretében  megtartott 
akciókban, illetve a turisztikai  idény feladatainak végrehajtása során,  a megyei  szervezésű 
fokozott,  összehangolt  bűnügyi,  ifjúságvédelmi,  közrendvédelmi  és  határrendészeti  célú 
akciókban az NMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai is részt vettek.
A Nógrád MRFK-nak és a NMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek az együttműködése, 
valamint  a  kapcsolattartása  folyamatos  és  zökkenőmentes  volt,  mely  biztosította  az 
együttműködési megállapodásban foglaltak sikeres megvalósulását. 

A  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztériummal 2007.  október  1-jén  aláírt 
együttműködési  megállapodásban  foglaltak  végrehajtása  során  az  értékelt  időszakban,  az 
együttműködési  megállapodásban  foglaltak  betartásra  kerültek.  A  rendőrkapitányságok 
célzott akciókkal teljesítették ez irányú kötelezettségeiket. 
Az  együttműködésre  kötelezett  szervek  közül  elsősorban  a  Közép-Dunavölgyi 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi-  és Vízügyi  Felügyelőséggel,  a Bükki  Nemzeti  Park 
Igazgatósággal,  az  Ipoly  Erdő  Zrt-vel  és  az  Eger  Erdő  Zrt-vel  hajtottuk  végre  a  közös 
feladatot. 
Az akciók során jellemzően a természetvédelmi területeken motorkerékpározók ellenőrzése 
volt  a  kiemelt  cél,  továbbá  a  figyelmünk  kiterjedt  a  falopásokra,  az  illegális 
hulladéklerakókra, a hulladékfeldolgozással kapcsolatos törvényi előírások betartására is. 

2012-ben került megkötésre együttműködés a Nógrád MRFK és a magyarországi egyházak 
közül  Nógrád megyében  jelen  levő egyházak  között.  Az együttműködés  első  értékelésére 
2013-ban  kerül  sor,  az  eddig  eltelt  időszakban  nem  merült  fel  gond,  probléma  az 
együttműködéssel.

Nemzetközi együttműködés

A szlovák rendőri szervekkel rendkívül jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az első félév során 
megszervezésre és lebonyolításra került a határ megbízotti értekezlet, ami a magyar oldalon 
került  megtartásra.  Az  év  második  felében  is  sorra  került  a  határ  megbízotti  rendes 
munkaértekezlet szlovák területen. 
A  közös  járőr  szolgálatok ellátásával  kapcsolatban  területi  szinten  a  Besztercebányai  és 
Nyitrai  Kerületi  Rendőr  Igazgatóságokkal,  helyi  szinten,  pedig  a  fenti  szervek 
rendőrkapitányságaival történt az együttműködés. A magyar-szlovák közös járőrszolgálatok 
rendszeresek és eredményesek voltak.
A NIMRÓD mélységi  ellenőrzések rendszeresen összehangolásra  kerültek  a  fenti  szlovák 
rendőr igazgatóságokkal.
Az év folyamán, február hónapban, határon átnyúló üldözési gyakorlat  megtartására is sor 
került a szlovák féllel közösen, velük együttműködve.

Állami ellenőrző szervekkel, társadalmi szervezetekkel történő együttműködés értékelése

A 8/2010.(II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasításból eredő feladatok ellátása során 
havi rendszerességgel együttműködés történt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban 
NAV),  a  BÁH,  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Munkavédelmi  és  Munkaügyi 
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Szakigazgatási  Szervének  Munkaügyi  Felügyelősége,  és  a  Közlekedési  Felügyelőség 
területileg illetékes szerveivel.
A  NIMRÓD  mélységi  ellenőrzések  végrehajtásába  a  NAV,  a  BÁH,  a  Közlekedési 
Felügyelőség, valamint a Polgárőrség rendszeresen bevonásra kerültek.

Polgárőr szervezetekkel történő együttműködés

A  Nógrád  MRFK  –  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.

Nógrád  megyében  jelenleg  98  polgárőr  egyesület  működik,  összesen  3996  fő  polgárőr 
egyesületi taggal.

A megyei  és  helyi  szintű  kapcsolattartók  folyamatos  információcsere  útján biztosították  a 
szolgálatok  összehangolását,  valamint  az  egyéb  közös  tevékenységek  megszervezését.  A 
kialakított munkakapcsolat kiválóan működött. 

Együttműködés egyéb szervekkel, hatóságokkal, bíróságokkal

A  Nógrád  MRFK  bűnügyi  szervei,  közlekedésrendészeti  szerve,  valamint  a 
rendőrkapitányságok bűnügyi osztályai napi munkájuk során jó munka kapcsolatot alakítottak 
ki a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséggel, valamint a nyomozási bírókkal. 

A védők részéről a területi és helyi vizsgálati szervek működésével kapcsolatban kifogás nem 
merült  fel,  a  Nógrád  Megyei  Ügyvédi  Kamara és  a  Nógrád  MRFK  közötti  viszony 
kielégítőnek mondható.

A  napi  munkakapcsolat  fenntartása  –  az  ügyek  nyomozása,  eljárási  cselekmények 
foganatosítása  –  során  felmerülő  kérdéseket  az  egyedi  ügyekben  minden  esetben  kezelni 
tudják az érintettek. 

A Nógrád MRFK 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  rendőr-
főkapitányságok bűnügyi szerveivel.  

A Nemzetbiztonsági Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltségével továbbra is inkább konkrét 
információk átadására szorítkozik az együttműködés, amely elsősorban az eltérő tevékenységi 
körből  adódik,  ugyanakkor  együttműködésünk  az  utóbbi  időben  határozottan  javuló 
tendenciát mutat. Az információcsere szinte napi szintű a szervezett bűnözés tárgyában, mely 
területen jelentősen mindkét szerv kölcsönösen növelte hatékonyságát. 

Más  közigazgatási  ellenőrző  szervekkel  –  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete, 
NAV,  Egészségbiztosítási  Pénztár,  Fogyasztóvédelmi  Felügyelőség,  a  Munkaügyi 
Felügyelőség – a kapcsolattartás egy-egy nyomozás kapcsán válik szorosabbá, valamint nagy 
számban tesznek eleget adatkéréseinknek. 
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A Nógrád MRFK területi és helyi nyomozó szerveinek együttműködése megfelelő, az nem 
kizárólag a szakirányításra koncentrálódik, illetve abban merül ki, hanem a napi munkavégzés 
megkönnyítésére is irányul. 

IV.
HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS

2012.  évben  egyetlen  jelentős  szervezeti  változás  történt  a  Nógrád  MRFK  szervezési 
állománytáblájában:  2012.  április  1-jei  hatállyal  ismét  létrehozásra  került  a  Gazdasági 
Igazgatóság 4 osztállyal.

2012. évben a Rendőrtiszti Főiskola, a Miskolci és az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola, 
az  ORFK  OKI  Rendészeti  Szervek  Kiképző  Központja,  a  Belügyminisztérium  Oktatási, 
Képzési  és  Tudományszervezési  Főigazgatóság,  valamint  az  ORFK  Oktatási  Igazgatóság 
dunakeszi  képzési  helye  és  az  ORFK  Oktatási  Igazgatóság  Csopaki  Oktatási  Központ 
szaktanfolyamain és tréningjein vettek részt állományunk tagjai.

Fentieken túl a jogszabályváltozások és egyéb szakmai előírások következtében rendszeresek 
voltak a rendőrkapitányságokon, illetve az egyes osztályokon történő oktatások.

Folyamatosan biztosítottuk a személyi állomány egészségügyi alapellátását, és teljes körűen 
végrehajtottuk a rendőri állomány éves szűrővizsgálatát. Elvégeztük a Rendőrtiszti Főiskolára 
és a rendészeti szakközépiskolákba jelentkezők előzetes alkalmassági vizsgálatát (összesen 52 
fő),  a  szenior  állomány  előzetes  alkalmassági  vizsgálatát  (18  fő),  a  közfoglalkoztatottak 
foglalkozás-egészségügyi  alkalmassági  vizsgálatát  (123  fő),  továbbá  a  Rendőrségnél 
fegyveres biztonsági őrként alkalmazásra kerülők előzetes alkalmassági vizsgálatát (53 fő).

V.
ÖSSZEGZÉS

A  Nógrád  MRFK  2012-ben  is  a  törvényeknek  és  egyéb  rendelkezéseknek 
megfelelően  magas  színvonalon  látta  el  feladatait.  Valamennyi  szervezeti 
egységünk és  munkatársunk 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 a Nógrád MRFK-t. 

A lakosság igényeinek megfelelően a gyors, szakszerű és kulturált intézkedések 
foganatosítására  törekedtünk,  melynek  során  fokozottan  ügyeltünk  a 
törvényesség betartására.
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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  –  az  értékelt  időszakra  vonatkozó  –  főbb  célkitűzéseinket 
megvalósítottuk. Ezt az eredményt csak úgy lehetett elérni, hogy a Nógrád MRFK 
vezetése és személyi állománya szigorúan betartotta azokat a kereteket,  melyeket a 
feszített költségvetés állított fel. 

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, amit 
statisztikai mellékletünk is alátámaszt. 

Mindezeken túlmenően természetesen tisztában vagyunk azon körülménnyel, hogy az 
országos  összehasonlításban  csekélyebb  mértékű  bűnözői  aktivitás  is  kelthet  rossz 
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 Nógrád MRFK 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 MRFK teljes személyi állománya a jövőben is tudása 
legjavát adva fogja végezni a jogszabályokban reá hárított feladatokat. 

Salgótarján, 2013. május ”      ”

Dr. Nagy László r. alezredes
 mb. rendőrfőkapitány

Melléklet: 7 lap grafikon
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Regisztrált bűncselekmények országos megoszlása
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100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények
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Regisztrált bűncselekmények száma és nyomozáseredményességi mutatója
2012 évben az elkövetés helye szerint



100000 lakosra jutó ismertté vált elkövetők
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SZEMÉLY ELLENI ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK NÓGRÁD MEGYÉBEN
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Közterületi szolgálat alakulása Nógrád megyében
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Helyszínbírság alakulása Nógrád megyében
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