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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervében megfogalmazottak alapján elkészült a  Rétsági 
Rendőrkapitányság beszámolója, melyet az előterjesztéshez csatolok.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 21. 
                                                                                                   Belovai Róbert sk. 
                                                                                                       rendőrkapitány 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkap-
tányság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2017. évre eredményes munkát kíván a kapitány-
ság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Szám: 12040- 288/2017.ált. 
 
 
JÓVÁHAGYOM! 
 
Salgótarján, 2017. március   „    „ 
 
 
 
Dr. Nagy László r. dandártábornok 
        Rendőrségi főtanácsos        
             rendőrfőkapitány 
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BESZÁMOLÓ 

A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rétsági Rendőrkapitányságának 
2016. évben végzett tevékenységéről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe foglalt kötelezettségemnél fogva, 
tájékoztassam Tisztelt Képviselő Testületet. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság 2016. évben, az ágazati célkitűzésekben és szervezeti 
teljesítményminimumokban meghatározottak szerint, és a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság éves munkatervében meghatározottak alapján látta el feladatait. Tette mindezt a 
normatív és a részére biztosított gazdálkodási keretek között. 
 
Első számú célkitűzésünk a terület lakosságának, szubjektív közbiztonságérzetének, a 
közterületek rendjének javítása. A bűnözés visszaszorítása érdekében, aktív megelőző 
tevékenységgel, a társadalmi önszerveződések széles körű bevonásával és minél 
eredményesebb felderítői munkával kívánunk előbbre lépni. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság részére rendelkezésre állnak azon technikai és személyi 
feltételek, amelyek az alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok, kívánt szinten történő 
végrehajtását biztosítják. 
 
Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett 
munkával, eleget tegyünk a város lakossága által támasztott elvárásoknak. A fiatal, jól 
felkészült állomány a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésével biztosíték arra, hogy a 
közbiztonság megfelelő legyen a városban és vonzáskörzetében.  
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I. KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 
 

1. BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA 
 
 

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

A regisztrált bűncselekmények száma és aránya 
 
2016-évben 377 db volt a regisztrált bűncselekmények száma a Rétsági Rendőrkapitányság 
illetékességi területén, ez minimális emelkedést jelent az előző évben regisztrált 367 
bűncselekményhez képest. A regisztrált bűncselekmények száma így is jelentősen 
alacsonyabb, mint az elmúlt években volt, amit sorozatügyek emeltek meg, köztük az 
„okmányirodás ügy”.  Az elmúlt öt év adatait tekintve megfigyelhető, hogy a korábbi években 
a bűncselekmények száma alig változott, minimálisan nőtt vagy csökkent, azonban a múlt 
évben jelentősen csökkent, ami tendencia folytatódni látszik. 
 
Rétság városában 46 bűncselekmény vált ismertté, mely a 2015. évi bűncselekményszámmal 
megegyezik, de ha összevetjük a – az okmányirodában elkövetett sorozat nélkül - 2013. évi 
102-vel, látható egy jelentős, pozitív irányú változás.  
 
A 2016. évben is az elkövetett bűncselekmények száma alapján, a legfertőzöttebb területnek 
Rétság város, valamint a nagyobb lélekszámú és területű Diósjenő és Nagyoroszi települések 
számítottak. Az illetékességi területünkön a legkevesebb bűncselekményt Ősagárd, Horpács 
és Pusztaberki községekben követték el. 
 
 

1.2. Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt hét év során 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a 2010-es 152 bűncselekményi adatokhoz képest a 
2016-ban regisztrált 63 bűncselekmény több mint 50 %-os csökkenés, ami jelentős eredmény.    
 
 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása 
 
A 100 000 lakosra vetített bűncselekmények aránya is, a bűncselekmények számának 
csökkenésével és alakulásával arányosan alakul.  
   

1.4. Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények 
dominálnak, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az ismertté vált bűncselekmények nagy részét, 
mintegy 54 %-át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki.  
 
2016. évben 190 kiemelten kezelt bűncselekmény miatt indult eljárás, mely az előző évhez 
képest minimális emelkedés, azonban a korábbi évekhez képest (pl. 2014-ben 279 eset) 
jelentős csökkenést mutat. Számszakilag  öt évre visszamenőleg is folyamatos csökkenés 
mutatható ki ezen bűncselekmények tekintetében. Ez betudható többek között a korábbi évek 
eredményes bűnüldöző munkának. Ezen cselekmények nyomozás eredményességi mutatója 
az értékelt évben is jónak tekinthető, mely 58,6% %.  
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A kiemelt bűncselekmények száma Rétság városban 2015. évben 14, 2016-ban 21.  
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén, lopás elkövetése miatt 122 esetben 
(Rétságon az előző évi 4-hez képest emelkedett, 2016-ben 12), míg lakásbetörés miatt az 
előző évi 14 esethez képest 33 (Rétságon ebből 1, előző évben 2 volt) esetben indult eljárás. E 
két, a lakosságot leginkább irritáló bűncselekményi kategória az ismertté vált 
bűncselekmények jelentős hányadát teszi ki. Az elmúlt éveket megvizsgálva látható, hogy a 
lopás bűncselekmények számának emelkedő tendenciája megtört, annak ellenére is 
kijelenthető ez, hogy az elmúlt évben minimális emelkedés jelent meg.  
 
Az értékelt időszakban a lopás bűncselekményi kategórián belül nem tapasztaltunk új, a 
területünkön eddig még ismeretlen elkövetési módszert.  
Továbbra is kis számban, egy-két havi rendszerességgel ismétlődve fordultak elő az un. 
trükkös lopások, melyek sértettjei kivétel nélkül időskorú, falvakban élő személyek voltak.  
 
Az elkövetési módokat, az alkalmazott legendákat, a használt gépjárműveket figyelembe véve 
megállapítható, hogy külön e bűncselekmények elkövetésére szakosodott, utazó bűnözőkkel 
állunk szemben.  
 
Ilyen jellegű cselekmények a megye és az ország több pontján is előfordultak, viszont az 
időskorú sértettek rossz megfigyelő képessége, jellemzően az általuk adott személyleírások 
ellentmondásossága, a minimális információ miatt azok egységes értékelése, felderítése 
nehézkes.  
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén rablás bűncselekmény elkövetése miatt két 
esteben folytattunk büntetőeljárást, a Diósjenő községben dohánybolt sérelmére elkövetett 
bűncselekmény elkövetőjét a polgárőrséggel közösen a helyszín közelében elfogtuk.  
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben emberölés nem történt.  
 
Testi sértés elkövetése miatt indított eljárások számában az utóbbi években stagnálás látszik, 
a tudomásunkra jutott bűncselekmények száma 20 és 30 között mozog, 2016-ban 26 ilyen 
cselekményt regisztráltunk. Rétság városban 2 bűncselekmény jutott tudomásunkra.  
Nyomozás eredményességi mutatónk 96,3 % a testi sértések vonatkozásában.   Az elmúlt öt 
év időszakát tekintve a nyomozás elrendelések száma stagnáló tendenciát mutat.  
Gyakorta garázdaság elkövetéséhez kötődik a súlyos sérülés okozása, jellemző a vendéglátó 
ipari egységekben történő elkövetés, azonban a családon belüli konfliktus helyzet kialakulása 
miatti elkövetés is egy re nagyobb arányban fordul elő. 
 
Rongálás bűncselekményt az előző évi 10-hez képest 6 esetben követtek el, Rétság városban 
rongálás bűncselekményt nem regisztráltunk. 
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2. A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
 

 
2. 1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 
 
A nyomozáseredményességi mutatónkban benne van a rendőrkapitányság teljes állományának 
becsületes, lelkiismeretes munkája, a mutatók az országos és megyei viszonylatban is az élen 
van több éve folyamatosan.  
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában a nyomozáseredményességi 
mutatók a korábbi évekhez hasonlóan magas szinten vannak, 2015-ben e bűncselekményi 
körben 88.7% volt, 2016-ban ez 94,4 %. Jól látható, hogy a megfeszített, kiváló szakmai 
munka eredménye, hogy szinte valamennyi közterületen elkövetett bűncselekmény 
elkövetőjének kiléte felderítésre került.  
 
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások eredményessége 40,7 %, ezen kategórián 
belül a lakásbetörések eredménye 57.1 % -ól 57,7 % -a  emelkedett, az ilyen jellegű 
bűncselekmények ismeretlen elkövetőit többnyire sikerült felderíteni.  
 
Az értékelt időszakban új módszert, eszközt nem alkalmazott a bűnügyi állomány a felderítő 
munka során. A klasszikus kriminalisztikai eszközöket, módszereket alkalmaztuk. A 
felgyorsult információáramlás útján tudunk olyan kapitányságokat megkeresni, akik 
segítséget tudnak nyújtani az ismeretlen elkövető, elkövetők személyének felderítésében. 
 
 Nehezíti a felderítést az is, hogy az állampolgárok még mindig védtelennek érzik magukat a 
bűnözőkkel szemben, tartanak az esetleges megtorlásoktól. Akik bűncselekmények tanúi, 
illetve akik a bűncselekmények és azok elkövetőivel kapcsolatos információk, adatok 
birtokában vannak, közülük nagyon sokan nem merik vállalni az együttműködést a 
hatósággal.     
 
 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 

 
2016. évben közterületen elkövetett bűncselekmények száma 63 volt, az előző évihez 
viszonyítva (68) csökkenés figyelhető meg, mely csökkenő tendencia közvetlen 
összefüggésben van a közterületen megjelenő fokozott rendőri jelenléttel.  
  
A csökkenő tendenciát tovább erősítette ezeknek a bűncselekményeknek az  eredményes 
nyomozása is, mely 94,4 % volt. Az elmúlt öt évet tekintve is kimutatható a csökkenő 
tendencia.  
 
Rétságon a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 1, amit jól tükröz, hogy 
2010-ben 19 helyett bűncselekmény történt. 
 
2016. évben  garázdaság bűncselekmény  miatt 21 esetben indult eljárás, a tavalyi 42 esthez 
képest. Rétság városban 2014-ben 5, 2015-ben 4, 2016-ban 5 garázdaság történt. A nyomozás 
eredményességi mutató 92,3 %. Öt évre visszatekintve az elrendelések száma 20 és 40 eset 
közé esik, jelentős eltérés nem állapítható meg. A közterületen történő nagyobb számú 
megjelenése a rendőrségnek visszatartó erő ezen bűncselekmény megvalósulása tekintetében. 
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Enyhe emelkedést mutat az erőszakosabban (felfegyverkezve) illetve a csoportosan elkövetett 
garázdaságok száma. 

 
 

3. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK ALAKULÁSA 
 

 
Az Előkészítő Csoport állománya 2016. évben 133 esetben folytatott szabálysértési előkészítő 
eljárást, tulajdon elleni szabálysértések miatt 100 eljárás lefolytatására került sor, míg az 
előző évben 128.  
Gyorsított eljárás lefolytatására 5 esetben került sor, melynek során 5 fő őrizetbe vételére 
került sor, 3 személyt tulajdon elleni szabálysértés (falopás), 2 személyt járművezetés az 
eltiltás hatálya alatt szabálysértések elkövetése miatt.   
 
2016. évben a a bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses tulajdon elleni szabálysértések 
miatt lefolytatott előkészítő eljárások felderítési mutatója 43.75 %. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányságon az elzárással is sújtható szabálysértések tetten ért 
elkövetőivel szemben minden esetben vizsgáljuk azt, hogy a gyorsított bíróság elé állítás 
feltételei fennállnak –e, és amennyiben nincs kizáró körülmény, úgy intézkedés történik a 
tetten ért elkövető előállítására az őrizetbe vételének elrendelése érdekében, azonban az előző 
5 év eredményes munkája és a jelentős számú őrizetbevétel kellő visszatartó hatást váltott ki.  
 

4. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET 
 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság működési területét kettészeli a 2-es számú nemzetközi fő 
közlekedési útvonal. A működési területet érinti a 22-es számú út, a településeket alsórendű 
útvonalhálózat köti össze. 
 
A terület közlekedésbiztonsági helyzetét a 2-es számú főútvonal befolyásolja jelentősen. 
  
Az úthálózat nagy része erdős területek mellett húzódik, melyekről az átvonuló vadak 
okoznak problémát.  Bár a balesetek számának alakulásában a téli időjárás nagymértékben 
nem játszik szerepet, azonban a 2-es számú főútvonalon a forgalom zavartalanságának 
biztosítása jelentős rendőri részvételt igényel a domborzati viszonyok miatt. 
 
2016-ben az úthálózatban, infrastruktúrában jelentős változás nem történt. 
 
2016. év során a baleseti adatok elemzését követően egy esetben fordultunk a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságához a forgalmi rend felülvizsgálata érdekében, 
melyre rövid időn belül pozitív visszajelzést kaptunk, illetve a jelzett problémára a 
lehetőségek figyelembe vételével gyors intézkedés történt, az érintett útszakaszon a balesetek 
száma kis mértékben csökkent, így a Rendőrkapitányság és az MK. Nógrád Megyei 
Igazgatósága közötti együttműködés továbbra is hatékonynak bizonyul. 
 
A 2. számú főút 51-52. kilométerszelvényei között bekövetkezett balesetekre tekintettel a 
Rétság irányából Vác felé tartó járművek számára 70 km/h-s sebességkorlátozás került 
bevezetésre, továbbá „Csúszós úttest” figyelmeztető tábla esőzés kiegészítő táblával történő 
kihelyezését kértük. 
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Az év során a 2015-ös évhez képest a kátyúkárral kapcsolatos bejelentések száma nem 
változott /7-7 eset/. 
 
A személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közlekedési balesetek alakulását tekintve 
mindkét esetben emelkedés tapasztalható, halálos közúti közlekedési baleset a kapitányság 
területén 2016. évben nem történt 
 
2016. évben személyi sérülésessel járó baleset 32 esetben következett be, melyek során 
összesen 45 fő sérült. Ez az előző évhez képest (29 eset, 38 fő) 10,3 %-os növekedést mutat a 
bekövetkezett személyi sérüléssel járó balesetek számában.. A súlyos sérüléses balesetek 
száma egyel csökkent (2015-ben 9, 2016-ban 8), mig a könnyű sérüléssel járó balesetek 
száma növekedett (2015-ben 19, 2016-ban 24). 
 
A balesetek bekövetkezésének fő oka a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az országos 
viszonylatban is kimutatott gyorshajtás, emellett a kanyarodás, az előzés és az elsőbbségadás 
szabályainak megszegése szerepel a fő kiváltó okok között. 
 
2015. április hónaptól a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok üzembe 
helyezését követően sebességmérést a Szécsényi Rendőrkapitánysággal, majd 2016. 
szeptember hónap végétől a Balassagyarmati Rendőrkapitánysággal közösen üzemeltetett 
mérőkészülékkel kétheti rendszerességgel hajtottunk végre. 
 
Az ittas vezetések és az anyagi káros balesetek megelőzése érdekében heti rendszerességgel 
tartottunk fokozott ellenőrzést.  Összesen a közterületi szolgálat során 10782 alkoholszondát 
alkalmaztunk, melynek kézzelfogható eredménye mutatkozik meg. A fokozott közterületi 
jelenlétnek köszönhetően  közlekedési balesetekkel kapcsolatosan ittasság 1 esetben volt 
kimutatható a személyi sérüléses balesetek tekintetében, mely a korábbi évhez képest (6 
eset) 83,3 %-os csökkentést jelent. Az ittas vezetők kiszűrése érdekében minden megállított 
járművezetővel szemben alkoholszondát alkalmazunk.  
 

5. ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ, HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság határszakasszal nem rendelkezik. 
 
Az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat a 2016. évre kiadott Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság Végrehajtási Terve alapján hajtottuk végre. A társhatósággal közös szolgálatok 
során a 2-es számú főútvonal forgalmát, valamint a kereskedelmi egységeket ellenőriztük. 
Rendszeresen részt vettünk a központi tervezésű akciókban a polgárőrséggel közösen, továbbá 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a határbiztonsági rendszerről 
szóló terv alapján, az illegális migráció elleni fellépés érdekében, folyamatos végrehajtásra 
kerül a NIMRÓD mélységi fokozott ellenőrzés, amelyben a rendészeti osztály és a bűnügyi 
osztály állománya is részt vesz, valamint a helyi polgárőr egyesület tagja. 
 
Az állomány rendszeresen, jelentős szolgálati időt töltött a déli határszakasz megerősítésében, 
ezt a feladatot is eredményesen hajtottuk végre. 
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II. A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG 
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 
 

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

 

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.  

A közterületen megjelenő, intézkedő rendőr tevékenységét mindig megkülönböztetett 
figyelem kíséri, megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódik a rendőrség egészének 
megítéléséhez. 

A közbiztonság fenntartásának, a bűnözés elleni küzdelemnek, a közterület rendjének és a 
lakosság biztonságérzetének egyik legfontosabb láncszeme az aktív egyenruhás rendőrök 
folyamatos közterületi jelenléte, az igazoltató-szűrő tevékenység végzése, a bekövetkezett 
eseményekre történő gyors, szakszerű és kulturált reagálás. 

Az osztály fő célkitűzése: a lakosság biztonságérzetének növelése, a közterületi szolgálat 
erősítésével a közterület rendjének fenntartása. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány átlag életkora, illetve a végrehajtói tapasztalata 
alacsonynak mondható. Lényegesen nehezebb megoldani azt, hogy a fiatal kollégák olyan 
tapasztaltabb, jól képzett rendőrök mellé kerüljenek beosztásra, akik elősegíthetik szakmai 
fejlődésüket.  

A közterületi szolgálat folyamatosságát, 2 fős gépkocsizó járőr biztosítja. A szolgálatteljesítés 
módja döntő többségében gépkocsival, illetve kisebb részben kombináltan (gépkocsi – 
gyalogos szolgálat) történik.  

A járőrszolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre, jó színvonalúra értékelhető.  

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.  

A fentieket összefoglalva fő célkitűzés, 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 látható rendőrség és a polgárokkal való közvetlen kapcsolat megteremtését segíti elő az, 
hogy a rendőreink a közterületi szolgálat ellátása során jelenlétükkel és tevékenységük alapján 
továbbra is a megelőzést, az állampolgáraink áldozattá válástól való félelmének csökkentését 
szolgálja, illetve azt, hogy a közúti közlekedés biztonsága folyamatosan javuljon.  

Ezen cél elérését, a gyakoribb gyalogos közterületi járőr szolgálat, illetve a körzeti 
megbízottak közterületi szolgálatainak növekedésével próbáljuk megvalósítani. 

A rendőrségbe vetett bizalom és emberekkel minél szélesebb körű kapcsolat kialakításában 
fontos szerepet szánunk körzeti megbízottainknak, akik a város mellett a kisebb településeken 
is, a legfontosabb láncszemet alkotják a lakosság és a rendőrség között. 
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A bűnügyi helyzettel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység végzése valamennyi 
szakterület vonatkozásában kiemelt feladat.  

A közterületi szolgálatok szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az elemző-értékelő 
munka során levont következtetésekre, tapasztalatokra, korábbi jogsértések, elkövetők, 
helyszínek jellemzőire. Az ilyen irányú tevékenység valamennyi parancsnok, beosztott 
parancsnok részére fontos feladat.  

Az előbbiek során említett feladatokhoz – figyelemmel azok minőségére, fontosságára – a 
rendelkezésre álló erőket, eszközöket átcsoportosítjuk, az eredményes végrehajtás érdekében. 
A közterületi jelenlétet, az adott létszámkerethez igazodva, a korábbi évekhez hasonlóan 
megfelelő szinten tudtuk tartani, a közterületi bűnözés terén, a bekövetkezett jogsértő 
cselekmények számát tekintve lényeges változásról nem számolhatunk be.  

A kapitányság szakmai eredményessége jónak mondható, csökkent a közterületi 
bűncselekmények száma is, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzete a felmérések 
alapján, illetékességi területünkön az átlagtól jelentősen jobb. 

A bekövetkezett jogsértések, tendenciák elemzése-értékelése folyamatos, amelyekből levont 
következtetések alapján továbbra is törekednünk kell a legjobb, leghatékonyabb gyakorlat 
kialakítására az illetékességi terület közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében. 

 
 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 
 
A végrehajtó állomány intézkedéseinek főbb elemeit vizsgálva az alábbiak tapasztalhatóak:   
 
Az állomány intézkedési aktivitása jónak mondható, az intézkedések számában jelentős 
mértékű eltérés nem mutatkozik, enyhe emelkedés látszik. Figyelembe véve mindazt a tényt, 
hogy 2016. évben a járőri állomány jelentős része iskolai képzéseken vett részt.  
 
Az állomány tagjai több mint 10000 személlyel szemben kezdeményeztek rendőri 
intézkedést, melynek során szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás szabályai alá 
eső jogsértés miatt tettek feljelentést, szabtak ki helyszíni bírságot.  
 
A vizsgált időszakában 1369 fővel szemben került sor helyszíni bírság kiszabására, a 
helyszíni bírsággal sújtottak száma az előző évihez képest csökkent, mely az állampolgárok 
jogkövetőbb magtartásának tudható be. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányságon összesen 4 rendőri intézkedés elleni panasz volt. Valamennyi 
a rendőri intézkedés jogosságát kifogásolta és elutasításra került.  
 
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések ellen, panasz nem érkezett, azok valamennyi 
esetben szakszerűen és jogszerűen kerültek végrehajtásra. Személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések számának alakulásában megállapítható, hogy az elfogások száma 2016-ban 
minimálisan csökkent, azonban az előállítások száma emelkedett.  
 
Az elrendelt elővezetések száma emelkedett, melynek 66,15 %-a került végrehajtásra. 
 
Kényszerítő eszközök közül legtöbb esetben bilincs, elenyésző számban testi kényszer 
alkalmazására került sor, vegyi eszközt, lőfegyvert és rendőrbotot nem alkalmaztunk. 
A kényszerítő eszközök minden esetben törvényesen és megalapozottan, az arányosság 
betartásával kerültek bevezetésre, alkalmazásuk miatt panasz nem érkezett.  
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A létszámhiányunkra tekintettel folyamatosan igényeljük a Készenléti Rendőrség segítségét 
az ellenőrzések hatékonyabb végrehajtása érdekében.  
 
A feladatok ellátásában az illetékességi területen működő polgárőr egyesületek tagjai 
rendőrrel közös járőrszolgálatban vettek részt.  
 
Rétság városban tulajdonképpen 24 órás rendőri jelenlét valósul meg, mivel itt helyezkedik el 
a rendőrkapitányság.  
 

3. Rendezvénybiztosítások 
 
Az illetékességi területünkön megrendezésre kerülő rendezvényeket felügyeleti szolgálat 
keretében biztosítjuk, olyan mértékű rendezvény nem került megrendezésre, melyre külön 
tervet kellett volna készíteni. A rendezvények szervezőivel kialakult kapcsolat jó, a rendőri 
szempontból releváns információkat minden esetben rendelkezésünkre bocsátják. 
 
Jelentős rendezvény a Bánk községben 2016. július hónapban a VIII. Bánkitó Fesztivál volt, 
amelyre biztosítási terv készült. A rendezvény Bánkon több helyszínen került megrendezésre, 
kulturális, zenei, színházi rendezvények, művészeti programok kerültek megtartásra. A 
közönség minden korosztályból jelen volt, gyermekes családok és fiatalok egyaránt, külföldi 
látogatók is, főleg Nyugat Európából látogatták a rendezvényt. 
A rendezvényeken megjelenő létszám naponta kb. 3-4000 fő volt.  
 
Nagyobb rendezvénysorozat a már hosszú évek óta megtartásra kerülő „Bánki Nyár”, 
valamint az utóbbi években több településen rendeznek meg 2 – 3 napos rendezvényeket, 
melyek akár több ezres látogatót vonzanak, ezek közül a legnagyobb tömeget vonzó esemény 
a Kétbodonyban megrendezésre került „Szilvafesztivál”.  
 
A rendezvények ellenőrzése során rendbontás, garázda jellegű magatartásról bejelentés nem 
érkezett és a tudomásunkra sem jutott.  
 
A rendezvények biztosításában minden esetben részt vesznek a polgárőrség tagjai, akikkel a 
kialakult kapcsolat kiválónak jellemezhető. 
 
A Helyi Védelmi Bizottsággal rendszeres a kapcsolat, a gyakorlatokon, értekezleteken 
minden esetben részt veszünk. 
 
2016. évben a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény 
megtartására nem került sor. 
 

4.  A körzeti megbízotti státuszok 
 
Az új körzeti megbízotti szabályzat hatályba lépését követően az illetékességi területünkön  
két körzeti megbízotti csoport került kialakításra Romhány, illetve Diósjenő székhellyel.  
 
A két csoportban 7 – 7 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, az új csoportkialakítás nem 
befolyásolja azt, hogy a korábbi székhelyeken lévő irodákat a szolgálati feladatok ellátására 
használjuk. A csoportokba beosztott körzeti megbízottak részére meghatározásra került, hogy 
ki, melyik település közbiztonságáért felelős. 
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A rendőrség által használt informatikai rendszer végpontja valamennyi irodában kiépítésre 
került.  
 
A körzeti megbízottak a járőri létszám alakulása miatt jelentős számban látnak 
járőrszolgálatot, azonban annak érdekében, hogy az alapfeladataikat is el tudják végezni, a 
kmb-k nem járőr útirányterv szerint, hanem járőrkörzet leírás alapján látják el a szolgálatot, a 
járőrkörzetek megegyeznek a KMB körzetekkel.  
 
A KMB szolgálatok tervezésénél figyelembe vesszük az egyéb közrendvédelmi és a bűnügyi 
szolgálati ágak vezénylését is, így nagy részben állandó jelenlét biztosítható minden 
településen. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a megyében működő polgárőr szervezetek is.  

A fentiek alapján a rendőri jelenlét teljes időbeli lefedettsége megoldott, az elmúlt évekhez 
képest javult.  

Ezeken a területeken is, ha a közbiztonsági helyzet úgy kívánja, rendszeresen szolgálati 
átfedéssel más szolgálati ágak bevonásával biztosítani kell a folyamatos rendőri jelenlétet.  

 

5. Szolgálatparancsnoki rendszer 
 
2013. november 16-tól beindította működését a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Központja (TIK). Ez változást jelentett a működésben, azonban 2014-
ben a rendszer bebizonyította, hogy zavartalanul képes a feladatát ellátni. A változással nem 
történt olyan eset, melyben késedelmes rendőri intézkedés történt volna. 
 
Ez a változás érezhető leginkább a lakosság szempontjából, hiszen a kapitányság 
telefonközpontja csak hivatali munkaidőben fogad hívásokat, a fennmaradó időben 
valamennyi hívás a  TIK-be érkezik, ott történik a bejelentések fogadása és az arra történő 
intézkedés is. 
 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a területen így nem maradt rendőr, ez annyiban 
változás, hogy egy irányítási központból történik a teljes megye irányítása.    
 

6. Igazgatásrendészeti tevékenység 
Az új szabálysértési törvény 2012. évben történő hatályba helyezését követően az egyszerű 
megítélésű ügyekben a helyszíni bírságok alkalmazása került előtérbe, így a szabálysértési 
eljárások száma nagymértékben, látványosan lecsökkent. Az utóbbi két-három évben a 
szabálysértés eljárások száma már csak kis mértékben változik hol pozitív, hol negatív 
irányba. Ezek a változások olyan kis mértékűek, hogy konkrét okokra nem is vezethetők 
vissza. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányságon a közigazgatási eljárások száma 2016. évben a korábbi évhez 
viszonyítva (2015-ben 486 db, 2016-ban 573 db) 17,9 %-al növekedett. Ezek az eljárások 
túlnyomó részben a biztonsági öv használatának elmulasztása, néhány esetben ittas vezetés 
miatt indultak. A közigazgatási eljárások számának növekedési okaként vehető figyelembe, 
hogy a passzív biztonsági eszközök elmulasztása nagyon gyakori az állampolgárok körében, 
így erre a rendőrök szolgálataik során különös figyelmet fordítanak. 
 
A személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmek száma 2016. évben növekedett (2015-
ben 34 db, 2016-ban 63 db). Ennek oka, hogy a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre 
vonatkozó törvény hatálybalépését követően nagy számban kiadott igazolványok 
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érvényessége a tavalyi év folyamán járt le, így azok cseréjére került sor. Működési engedély 
iránti kérelmet eggyel több esetben igényeltek, mint 2015. évben. A fegyver megszerzésére és 
a gáz- riasztó fegyver viselésére beadott kérelmek száma a tavalyi évhez viszonyítva 
növekedett.( fegyver: 2015-ben 59, 2016-ban 96; gáz-riasztó: 2015-ben 8, 2016-ban 14.) 
 

7. Bűn és Balesetmegelőzés 
 

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. 
 
Bűnmegelőzési főelőadói beosztás betöltésre került az év során. Folyamatban lévő program,  
a D.A.D.A. program ami 4 településen folyik. Ezt Vitézné Mészáros Krisztina r. őrnagy 
NMRFK bűnmegelőzési előadó végez, valamint a közlekedési bűnmegelőzési tevékenységet 
Valent Judit r. őrnagy közlekedési főelőadó látja el. 
 

7.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése. 
 
Jelzőrendszeri tagként folyamatosan jelen vagyunk a települések éves jelzőrendszeri 
értekezletein, és a családsegítő szolgálatok kezdeményezésére esetmegbeszéléseken veszünk 
részt. Kapcsolatot tartunk az oktatási intézmények vezetőivel. Családon belüli erőszakos 
cselekmények esetén a jelzések azonnal megküldésre kerülnek a családsegítő szolgálatnak 

        
7.3. A kiskorú eltűnések vizsgálatának tapasztalatai. 

 
Jellemzően a Szátoki „Margaréta Gyermekotthonból” történik nagy számú eltűnés, leginkább 
ugyanazok által megvalósított szökésről van szó. Családból csak egyedi esetben történt 
eltűnés. Valamennyien megkerültek, nem követtek el bűncselekményt és szabálysértést a 
sérelmükre. 

7.4. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem. 
 
Kiskorúak elleni családon belüli erőszakos bűncselekmények kapcsán jellemzően testi sérülés 
keletkezik, jellemző a szülők-családok pénztelensége, alacsony jövedelme, az alacsony 
iskolázottság, az alkoholizáló életmód. A szülők közötti konfliktus során is testi sérülés 
keletkezik, a konfliktus társas kapcsolati válság során alakulnak ki, tanúja a kiskorú családtag.  

             
7.5. A kábítószer prevenció helyzete. 

 
Az ORFK által jóváhagyott 29000/27882-9/2014. ált. számú intézkedési terve alapján új alapokra 
helyeződött a szakterület, a NMRFK 12000/2955/26-2014. ált. sz. intézkedési terve maradéktalanul 
végrehajtásra kerül.     
 

7.6. Baleset-megelőzési Bizottság 2016. évi tevékenysége 
 
2016. évben az „Iskola rendőre” program keretén belül igyekeztünk minél több oktatási 
intézménybe eljutni. Baleset megelőzési foglalkozásokat tartottunk a Nagyoroszi, a 
Romhányi, a Tereskei, Nőtincsi, Szendehelyi és a Borsosberényi Általános Iskolákban. 
Próbáltuk a gyerekek életkorának megfelelően a közlekedés legfontosabb szabályaival 
megismertetni, valamint amennyiben lehetőség adódott, a megismert szabályokat játékos 
formában is megpróbáltuk alkalmazni, illetve több alkalommal kerékpáros ügyességi pályát is 
felállítottunk a foglalkozások színesítése érdekében. 
 
Megszerveztük a Kerékpáros Iskola Kupa helyi selejtezőjét, részt vettünk a KIK és a 
„Közlekedik a család” megyei döntőin.  
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A Nagyorosziban működő nyugdíjasklub felkérésére a KRESZ változásokból tartottunk 
előadást az érdeklődőknek, valamint láthatóságot elősegítő eszközöket osztottunk ki a 
megjelenteknek.  
 
Felkérések alapján több rendezvényen is részt vettünk (majális, falunap, családi- és 
gyermeknap).  
A gyermekek részére kerékpáros ügyességi pályát állítottunk fel, illetve a gyermekek és a 
szülők részére tesztlapokat biztosítottunk.   
 
A rendőrségi dolgozók gyermekei részére két napos tábort szerveztünk a 
rendőrkapitányságon, ahol játékos bűn-, és baleset-megelőzési foglalkozásokat tartottunk 
részükre, meglátogattuk a rétsági Katasztrófavédelmi Őrsöt és a helyi íjászklubot.   
 
Több alkalommal juttattunk ki az iskolák részére pályázati felhívásokat, illetve az 
előadásokon, oktatásokon, rendezvényeken a rendelkezésünkre álló szóróanyaggal hívtuk fel 
a figyelmet a biztonságos közlekedésre. 
 
Iskola időszakában naponta láttunk el polgárőrökkel közös szolgálatot Rétságon a 2-es számú 
főúton a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél a Rétsági Általános Iskolába közlekedő gyermekek 
közlekedésének biztonsága érdekében. 
 

8. Együttműködés 
 

A Rétsági Rendőrkapitányság szorosan és eredményesen működik együtt a társszervekkel, 
önkormányzatokkal, szomszédos kapitányságokkal. 
Napi rendszerességű a kapcsolat a Balassagyarmati Járásbíróssággal, Nógrád Megyei 
Főügyészséggel, a Balassagyarmati Járási Ügyészséggel valamint a területen lévő polgárőr 
egyesületekkel, társadalmi, civil szervezetekkel. 
  
 A Rétsági Rendőrkapitányság a Nógrád Megyei Kormányhivatal által kötött együttműködési 
megállapodás alapján folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a Hivatal feladat-és 
hatáskörébe tartozó pártfogó felügyelői, áldozatvédelmi és bűnmegelőzési feladatok 
teljesítése érdekben, elősegítve ezzel a bűnügyi osztály nyomozati tevékenységének 
eredményességét. Megállapítható, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság és a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal együttműködése kiváló, a két szervezet közötti korábbi együttműködési 
megállapodás alapján végrehajtott kapcsolattartás, közös munka nem csupán névleges. A 
kormányhivatal értékelése alapján a rendőrkapitányság vezetői és bűnügyes kollégái a konkrét 
ügyekben hatásosan működnek együtt, pozitívan segítve egymás munkavégzését. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság kapcsolatát a területen illetékes helyi önkormányzatokkal 
megfelelőnek és hatékonynak tartom, eredményes és tartalmas együttműködést alakítottunk ki 
az önkormányzati vezetőkkel. 2017. évre egyik fő célkitűzésünk a polgármesterekkel és a 
tisztségviselőkkel történő további folyamatos kapcsolat-ápolás, hiszen ők a helyi 
választópolgárok akaratának kifejeződéseként látják el tisztségeiket, így a velük való 
hatékony együttműködés a polgárokkal való kapcsolattartás egyik eszköze is.  
 
A korábban a vadásztársaságokkal megkötött együttműködési megállapodások alapján a 
Rétsági Rendőrkapitányság maximálisan teljesíti a vállalt kötelezettségeit.  
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság kötött együttműködési megállapodásokat a polgárőr 
egyesületekkel, ennek értelmében a korábbi jó hagyományokat őrző együttműködés 



 14

folytatódik.  
 
 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 
 
Célkitűzéseink között szerepel az egyenruhás rendőri állomány szemléletmódjának további 
alakítása, ezzel együtt intézkedési kultúrájának megváltoztatása. 

 A büntetés centrikus fellépés helyett a tisztességes, becsületes állampolgárokkal történő 
kommunikáción alapuló, szolgáltatás orientált közterületi szolgálatot akarjuk továbbra is 
megvalósítani. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány, jellemzően fiatal, de intézkedési készsége és 
aktivitása kisebb-nagyobb megtorpanásokkal megfelelő.  

Az év során foganatosított egyes intézkedési nemek számában bekövetkezett csökkenés – 
mely minimálisnak tekinthető - annak is köszönhető, hogy alap jogszabályok változtak meg 
teljességben, az ehhez történő alkalmazkodás és az új szabályok elsajátítása időt vesz igénybe.   

Szabályszegés elkövetésekor alkalmazható közigazgatási bírságok mértéke, a szankcionálás 
mikéntjének változása (nem alkalmazható figyelmeztetés, helyszínbírság, nincs mérlegelési 
lehetőség, csak a jogszabályban megállapított összeg szabható ki), illetve a médiában (sajtó, 
TV, újság) való széles körű propagálása a jogsértések elkövetése kapcsán nagyobb visszatartó 
erőt jelentett, megállapítható, hogy az állampolgárok jogkövetőbbé váltak.  

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével egyes szabálysértésekre kötelező mértékű 
helyszíni bírság került megállapításra. 

Az elkövetkező években kiemelt célként kell, hogy jelentkezzen az ittas járművezetők 
kiszűrése. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány az intézkedések során, az esetek döntő többségében 
a helyszínen bírsággal sújtotta a szabálysértést elkövető személyeket, és a feljelentés 
intézményével csak abban az esetben élt, amennyiben durva, kiemelt szabálysértésről volt 
szó, illetve az intézkedés alá vont a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadta el. 

Megjegyezni kívánom, hogy az intézkedések számszerűségi adatai nem igazán tükrözik a 
közrend-közbiztonság javítása érdekében kifejtett munkát, hiszen ebben a szóbeli 
figyelmeztetések, propaganda tevékenységek és az egyéb ilyen jellegű tevékenységek nem 
jelentkeznek. 

A kormányzati szinten megalkotott, a bűnözés kezelését szolgáló új koncepció rávilágított 
arra, hogy a bűnözéssel szemben ugyan szükség van rendőrségre, de e küzdelembe napi 
szinten be kell vonni a társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, polgárőrséget, 
társhatóságokat és nem utolsó sorban az állampolgárokat is.  

Ennek alapjául jött létre a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok rendszere, ahol az 
érintettek rendszeres értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket végezhetnek a szükséges 
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések, bűnmegelőzési feladatok kidolgozására, 
végrehajtására, lakosságot érintő problémákra.  

Az egyeztető fórumok megalakításának főbb célja volt csökkenteni a bűnalkalmakat - növelni 
annak valószínűségét, hogy a bűnelkövetőket megbüntetik - redukálni kell a 
bűncselekményekből származó haszonszerzés lehetőségeit - csökkenteni a környezeti 
tényezők azon hatását, amelyek következményeképpen valaki a bűnözés világába kerülhet - 
csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát - növelni kell az emberek biztonságérzetét.  
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2013. évtől a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot évi egy alkalommal Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője tartja.  

Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedő tendencia volt megfigyelhető az erőszakos, 
garázda jellegű bűncselekmények számában (pl., garázdaság, testi sértés, stb.), emelkedett a 
közterületen elkövetett erőszakos cselekmények száma.  

A rendelkezésre álló információk arra engedtek következtetni, hogy további növekedés 
várható a jövőben, számolni kell továbbra is az össz. bűncselekmény körében meghatározó 
jellegű vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével.  

A társadalom tagjainak, a lakosságnak megrendült a biztonságérzete, félelmüket nemcsak 
bűncselekmények, hanem más irritáló cselekmények is fokozták.  

Mindezen indokok alapján került kiadásra a „Zéró Tolerancia” elnevezésű program, amely 
szintén új elemként jelentkezett a közterületi szolgálatellátás során, kiemelt hangsúlyt 
helyezve a lakosságot irritáló, biztonságérzetét negatívan befolyásoló jelenségek elleni 
egyidejű és azonos intenzitású, zéró toleranciával való hatósági fellépésre, felhasználva a 
bűnüldözés és egyéb jogi megoldások által biztosított eszközöket. 

Az illetékességi területünkön lévő 25 településből 16 településen működik polgárőr egyesület. 
Valamennyi egyesület megkötötte az együttműködési megállapodást a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal. Rendszeresen látnak el a körzeti megbízottakkal közös 
szolgálatokat, melyek főként a nagyobb rendezvények zavartalan lebonyolításában nyilvánul 
meg. Rendszeresen kapunk részükről használható információkat, melyek alapján 
szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetője válik ismertté. 
 

A körzeti megbízottak a falopások megelőzése, az elkövetők elfogása érdekében a 
területünkön lévő erdészetek, erdőbirtokosságok erdészeivel közös szolgálatot láttak el. 

 
Összegzésként megállapítható, hogy a Rétsági rendőrkapitányság állománya 2016. évre 
meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, jó eredménnyel hajtotta végre.  
 
A szervezeti teljesítménykövetelményeket kiváló eredménnyel hajtottuk végre. 
 
A jövőre nézve továbbra is fő feladataink közt szerepel: 
 

 Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések és külterületek 
közbiztonságának további javítása. 

 
 A közúti közlekedés biztonságának erősítése a balesetek számának csökkentése 

 
 Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális 

migrációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti 
szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása. 

 
 Az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer működtetése a hatékonyabb 

szervezeti működés biztosítása érdekében. 
 A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minőségi munkát végzünk a 

nyílt nyomozási tevékenység során, messzemenőkig betartva az adatvédelmi és 
személyiségi jogokhoz fűződő jogokat 

 
 A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű – 
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bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítására, az ilyen jellegű 
bűncselekmények felderítésének eredményességének javítására törekszünk 

 
 A bűnüldözés hatékonysága érdekében működési területünkön erősítjük a lakossági 

kapcsolatokat, melynek érdekében felhasználjuk a tömegkommunikációs eszközöket 
is (falu TV-k, falu újságok, hirdetőtáblák) és más lehetőségeket a megfelelő 
tájékoztatás, felvilágosítás érdekében. 

 
 Amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, minden esetben élni kell az őrizetbe 

vétel (majd előzetes letartóztatás) lehetőségével, és a személyi szabadság ez irányú 
korlátozása nyújtotta lehetőségek krimináltaktikai kihasználásával az eredményes 
felderítés érdekében.  

 
 Törekszünk a nyomozások időszerűségének fenntartására, továbbá a szakmai 

színvonal emelésével az ügyészségről további nyomozati cselekmények 
elvégzésére visszaérkező ügyek számának csökkentésére. 
 

 A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a 
meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia 
megállítása, megfordítása, a közúti közlekedés biztonságát célzó rendőrségi 
tájékoztatási tevékenység előtérbe állításával. 

 
Az írásos beszámolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének- és 
közbiztonságának helyzetével kapcsolatosan – várom kérdéseiket, jobbító szándékú 
konstruktív észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Kérem, hogy beszámolómban elhangzottak megvitatását követően, azt határozatilag 
fogadják el. 

Rétság, 2017. március 13. 

 Belovai Róbert r. alezredes 
  rendőrkapitány 

Készült: 4 eredeti példányban 
 1 pld.: 15  lap + melléklet  
Kapják: 1. sz. pld. RFK. Vez. 
 2. sz. pld. RK. Vez. 
 3. sz. pld. Rétság Város Önkormányzat 
 4. sz. pld. IRATTÁR 
Készítette: Belovai Róbert r alezredes, rendőrkapitány                            (℡: 31/64-04) 
 
 
Nytsz: 



Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma az elkövetés helye (megye, település) 

szerinti bontásban és a befejezett nyomozások 
eredményessége

az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

Emberölés 1                1                -              -              -              1                -               -  -  -  -  -  -  -
Szándékos befejezett emberölés -               1                 -               -               -               -               -                -  -  -  -  -  -  -

Testi sértés 31              20              28              30              23              23              26              87,1 96,6 93,1 89,2 96,2 86,4 96,3
  Súlyos testi sértés 15               9                 17               13               13               17               16               86,7 100,0 94,1 81,3 100,0 87,5 94,4

  Halált okozó testi sértés -               -               -               -               -               -               -                -  -  -  -  -  -  -
Kiskorú veszélyeztetése 8                -              -              1                2                4                6                88,9 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Embercsempészés -              -              -              -              -              -              -               -  -  -  -  -  -  -
Garázdaság 41              30              29              26              31              42              21              85,0 90,5 87,5 93,9 94,3 97,7 92,3

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés 

kábítószerrel - terjesztői magatartások 
tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján 

kábítószer-kereskedelem)

2                -              1                -              2                1                -              100,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 -

Lopás* 249            250            319            271            207            91              122            28,6 31,0 51,1 34,4 34,3 45,0 40,7
Személygépkocsi lopás 1                 2                 2                 4                 -               1                 -               0,0 0,0 0,0 75,0 - 0,0 -
Zárt gépjármű-feltörés 5                 5                 5                 1                 5                 -               1                 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 - 0,0

  Lakásbetörés 25               22               31               47               20               14               33               22,2 44,0 42,9 54,3 47,6 57,1 57,7
Rablás 1                4                5                -              1                -              2                0,0 66,7 40,0 - 100,0 - 100,0

Rongálás 26              14              16              6                10              10              6                38,5 21,4 43,8 16,7 44,4 77,8 25,0
Orgazdaság 4                2                2                -              1                1                -              60,0 88,9 100,0 0,0 66,7 100,0 -

Jármű önkényes elvétele -              -              2                1                -              3                4                100,0 - 100,0 100,0 - 66,7 50,0
14 kiemelten kezelt bcs összesen 372            324            407            342            279            178            190            45,2 45,5 55,8 46,1 49,0 65,6 58,6

Közterületen elkövetett bűncselekmény 152            129            141            99              65              68              63              61,1 62,0 58,7 76,9 91,3 88,7 94,4
Összes bűncselekmény 636            1 133         772            555            1 100         367            377            63,9 71,5 57,1 60,1 84,3 76,3 72,9

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra 
vetített aránya 2 516         4 587         3 216         2 332         4 661         1 569         1 596         

* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Bűncselekmények száma Nyomozás-eredményességi mutató (%)

Rétság Rendőrkapitányság



Biztonsági intézkedések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Végrehajtott elővezetések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Rétsági Rendőrkapitányság

Büntető feljelentések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
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2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Rétsági Rendőrkapitányság

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Balesetet szenvedett személyek száma (fő) Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság Rétsági Rendőrkapitányság

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
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