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rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
BEVEZETÉS
Az Ózdi Rendőrkapitányság a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 1. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatait 2014-ben is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetője által
meghatározott szempontoknak megfelelően, az önkormányzat részéről megfogalmazott elvárásokra is tekintettel,
a lakosság biztonságérzetét befolyásoló körülmények szem előtt tartásával teljesítette.
A bűnügyi, közbiztonsági helyzet alakulása és az elért eredmények ismeretében kijelenthető, hogy a belső
források ésszerű felhasználásával, az önkormányzati és más együttműködő szervek hathatós segítségével a
kitűzött céljaink alapvetően megvalósultak. A bejelentésekre gyorsan, hatékonyan reagálva, tevékenységünk
során az állampolgárok jogait tiszteletben tartva került sor a feladatok végrehajtására

2014-re vonatkozó stratégiai célkitűzéseink
A 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával
kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, fokozott figyelemmel a törvényesség betartására és betartatására,
a rendzavarások megelőzésére, illetve megszakítására, a választások zavartalan lebonyolításának
elősegítésére.
A szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi-közbiztonsági helyzet változására gyorsabban
és érzékenyebben reagálva, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések
közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és
az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni fellépésre.
Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító nyílt rendőri tevékenység bűnügyi
támogatásával a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok maradéktalan,
követelményszintű végrehajtása.
A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony fellépés, a tettenérések,
elfogások számának növelése, a közterületen elkövetett jogsértéseket érintő bíróság elé állítások szenzitív
kezelése.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek tekintetében eddig elért eredmények megtartása, a
balesetek számának további csökkenését elősegítő balesetmegelőzési (propaganda, média, oktatások) és
rendőri (kiemelt figyelemmel a sebesség és ittasság ellenőrzésre) tevékenység hatékony működtetése.
Az ESR-112 projekt megvalósítását követően a kialakított új rendszerek – TIK, szolgálatparancsnoki rendszer,
TIR – következetes és a normák előírásainak megfelelő működtetése.
Célkitűzéseink időarányos megvalósítását jelen beszámoló egyes fejezetei tartalmazzák részletesen.

I. ÓZD VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény
elkövetésének helye (település) szerint, 2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján
Ózd

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

1645

1424

1600

1897

1322

A táblázatból látható, hogy a 2013. évben regisztrált 1897 bűncselekmény 2014. évre 1322-re, 30,3 %-kal
csökkent. Megállapítható, hogy a regisztrált deliktumok érezhető csökkenést mutatnak és az elmúlt 5 év
legalacsonyabb bűncselekményszámát eredményezik.

1.2. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség).
Ózd városban a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma 5521-ről 3894-re csökkent. (2014. január 1-jén
Ózd város lakossága összesen 33 944 fő.)

1.3. Az Ózd város területén regisztrált, kiemelt kezelt bűncselekmények számának alakulása
Bűncselekmények

2013.

2014. Változás %

Összes regisztrált bűncselekmény

1897

1323

- 30,3

Emberölés

1

4

300.0

- befejezett szándékos emberölés

0

1

-

- emberölés kísérlete

1

3

200,0

Testi sértés

88

68

- 22,7

Testi sértés - könnyű

61

45

- 26,2

Testi sértés - súlyos

27

23

- 14,8

Segítségnyújtás elmulasztása

8

2

- 75,0

Magánlaksértés

10

33

230,0

Zaklatás

95

121

27,4

Közúti baleset okozása

3

8

166,7

Kiskorú veszélyeztetése

7

11

57,1

Tartás elmulasztása

6

2

- 66,7

Embercsempészés

0

0

-

Hivatalos személy elleni erőszak

1

0

- 100,0

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

1

0

- 100,0

156

122

- 21,8

Önbíráskodás

6

6

0,0

Közokirat-hamisítás

10

16

60,0

Magánokirat-hamisítás

15

4

- 73,3

Garázdaság

Visszaélés okirattal

24

1

- 95,8

Visszaélés kábítószerrel összesen

58

37

- 36,2

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői)

8

6

- 25,0

Pénzhamisítás

2

3

50,0

9

2

- 77,8

624

591

- 5,3

- személygépkocsi lopás

2

2

0,0

- zárt gépjármű-feltörés

5

0

- 100,0

- lakásbetörés

91

105

15,4

Sikkasztás

6

11

83,3

Csalás

558

69

- 87,6

Rablás

17

14

- 17,6

Kifosztás

3

8

166,7

Zsarolás

37

6

- 83,8

Rongálás

15

14

- 6,7

Orgazdaság

3

3

0,0

Jármű önkényes elvétele

1

1

0,0

966

854

- 11,6

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
Lopás

Kiemelt bűncselekmények összesen

A táblázatból megállapítható, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények száma összességében 11,6 %-kal
csökkent. A lakosságot leginkább irritáló lopások, testi sértések, garázdaságok, zsarolások érezhetően
mérséklődtek. A növekedést mutató deliktumok közül elsősorban a magánlaksértések, zaklatások, kifosztások,
közúti balesetokozások érdemelnek külön kiemelést. Sajnálatos módon a csökkenő lopásokon belül a
lakásbetörések száma kedvezőtlenül alakult, mely kezelése 2015. év egyik legfontosabb feladata lesz.
Az egyes bűncselekménytípusok megoszlását az alábbi kördiagram ábrázolja.

Bűncselekmények

Testi sértés
könnyű
Testi sértés
súlyos
Kiskorú
veszélyezteté
se
Garázdaság
Önbíráskodás
Lopás
Rablás

1.4. Ózd város területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag
elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

1065

907

1064

966

854

Megállapítható, hogy a kiemelt kezelt bűncselekmények száma is az elmúlt 5 év legalacsonyabb számát mutatja.
A közterületi bűncselekményeken belül is kiemelt jogsértések pedig 269-ről 136-ra mérséklődtek.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése
(kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
A kiemelten kezelt bűncselekmények között nem szerepelnek az uzsorabűncselekményekre vonatkozó adatok,
azonban elmondható, hogy az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén évek óta nagy hangsúlyt fektetünk
ezen jogsértések felderítésére.

1.6. Esetleges a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény
nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid
összefoglalása
Az uzsorabűncselekmények és a kábítószerrel visszaélések felderítésére, bizonyítására nagyobb rendőri erőket
felvonultató akciók és az eljárások befejezései folyamatosan a sajtó érdeklődésének középpontjában álltak és
állnak, így azokról – a médiák képviselői útján – minden esetben tájékoztattuk a lakosságot.

2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

Nyomozati eredményesség

2013.

2014.

58,6 %

53,5 %

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Ózd városban a 2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján az
alábbiak szerint alakult:

Közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének
helye (település) szerint, 2009-2013. évi ENyÜBS adatok alapján
Ózd

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

394

359

357

348

236

Megállapítható, hogy a 2014. évi adat az elmúlt 5 év legalacsonyabb számát mutatja.

Nyomozati eredményesség

2013.

2014.

58,7 %

81,6 %

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
2013.

2014.

Nyomozati eredményesség

43,3 %

46,3 %

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén ismeretlen tettes által elkövetett tulajdon elleni
szabálysértések miatt indított szabálysértési előkészítő eljárásokat a körzeti megbízottak folytatják le. A körzeti
megbízottak ezt a tevékenységüket bűnügyi iratfeldolgozó és közterületi feladatuk mellett végzik. Ennek ellenére
kapitányságunk felderítési mutatója 32,1 %-os. A felderítés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az évek
során megszerzett hely- és személyismeretük, társadalmi szervezetekkel és az állampolgárokkal kialakított
kapcsolatrendszerük. Munkájukat nagyban segítik az üzletek, intézmények által telepített ipari kamerák,
valamint az egyes településeken kiépített térfigyelő kamera rendszerek felvételei. Ezek alkalmazásánál azonban
gyakran problémaként merül fel, hogy egyes kamerák felvételeinek minősége nem megfelelő és a rögzített
felvételeket a kialakított rendszerek is csak nagyon rövid ideig képesek tárolni.
A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt már ismert elkövetővel szemben indított ügyeket a szabálysértési
előkészítő eljárások lefolytatására kialakított 3 fős csoport dolgozza fel, illetve a gyorsított eljárások esetén a vád
képviseletét is ők látják el a bíróságon. 2014. évben összesen 742 tulajdon elleni szabálysértés miatt fejeztünk
be eljárást, melyből 56 gyorsított eljárás volt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Feladataink ellátásában folyamatosan meghatározott irányelvként jelenik meg a személyi sérüléses – ezen belül
kiemelten a halálos és a súlyos sérüléses – közúti közlekedési balesetek számának csökkentése, valamint az ittas
járművezetők forgalomból történő hatékonyabb kiszűrése. Ugyancsak kiemelt feladatként határoztuk meg a
balesetmegelőzési, illetve a propaganda tevékenység hatékonyabb, célirányosabb végzését.
Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a közúti forgalom sűrűsége, illetve nagysága az elmúlt évhez
viszonyítva a gazdasági recesszió enyhülésének, illetve az üzemanyagárak kedvezőbb alakulásának
köszönhetően érezhetően növekedett. Tekintettel arra, hogy a közúthálózatot érintő infrastrukturális beruházás
nem volt, ez a balesetek bekövetkezési kockázatát növelte. Növekedett a külföldi állampolgárok jelenléte is, ezen
belül pedig a 25-ös, ill. 26-os főút – a bánrévei határátkelőhöz való közelsége miatt – továbbra is a
tehergépjármű forgalom szempontjából nemzetközi tranzit útvonalként funkciónál.
A közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének ellátása során szakhatóságként hatékonyan és
célravezetően együttműködött az önkormányzattal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, és az NKH-val a
közlekedési infrastuktúrát érintő beruházások engedélyezési eljárásaiban, továbbá ugyanezen hatóságokkal
folyamatos a kapcsolattartás a közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység végrehajtása során is. Ennek keretén
belül a 26. számú főúton a régi bánrévei határátkelő melletti útszakaszon a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
együttműködve, az általuk létesített tengelysúly mérő állomás adottságait kihasználva, folyamatosan ellenőriztük
a tehergépjármű forgalmat.
A 2013-es évben a korábbi jogszabályi változások miatt fokozottan jelentkezett a közlekedésrendészeti szolgálati
ág intézkedései során, az egyes közlekedési szabálysértések elkövetőivel szemben, az ún. objektív felelősség
alkalmazása, ill. közigazgatási bírságok kiszabása.
Ózd városában az elmúlt évben 31 személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet helyszíneltünk az előző évi
45-tel szemben.

A balesetek súlyossága kimenetel s

zerint

2013. év

2014. év

Halálos kimenetelű

0

0

Súlyos sérüléses

14

14

Könnyű sérüléses

31

17

Anyagi kárral járó

147

149

Összesen:

192

180

A személyi sérüléssel járó balesetek pedig az alábbiak szerint alakultak:

Ózdi Rendőrkapitányság – ÓZD

2014

Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt,
megsérült személyek száma (fő)

38

Meghalt személyek száma (fő)

0

Súlyosan sérült személyek száma (fő)

13

Könnyen sérült személyek száma (fő)

25

Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma

1

Ózdi Rendőrkapitányság-Ózd

2014

ok
ok

ok
oz
ók

Sebesség nem megfelelő alkalmazása

5

Szabálytalan előzés

0

Az elsőbbség meg nem adása

12

Szabálytalan irányváltoztatás, haladás és kanyarodás

5

Figyelmetlen, gondatlan vezetés

2

Gyalogosok hibája

2

Utasok hibája

0

Követési távolság

3

Műszaki hiba

1

Egyéb ok

1

Személygépkocsi

22

Motorkerékpár

1

Kerékpár

4

Segédmotor kerékpár

2

Autóbusz

0

Tehergépkocsi

0

Gyalogos, utas és egyéb okozó

2

Beszámolóm eddigi részében többnyire kizárólagosan Ózd városra vonatkozó adatokat dolgoztam fel, a
következő fejezet Kapitányságunk illetékességi területéhez tartozó összes (29) település adatait tartalmazza.

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések)
A 05000/114/2014. ált. számon – országos terv alapján – területileg elrendelt „NIMRÓD” elnevezésű
kompenzációs ellenőrzések végrehajtására vonatkozó, az ORFK. által elrendelt fokozott ellenőrzésben, valamint
a területileg elrendelt akciókban, az alosztály állománya a meghatározottak szerint részt vett. Saját hatáskörben
a 8/2010 (II. 19.) IRM-SZMM-PMKHEM együttes utasítás alapján havonta 1 alkalommal szerveztünk migrációs
fokozott ellenőrzéseket.

Külföldiek
Rendészetével
kapcsolatos szabálysértés

Tiltott határátlépés, úti
okmánnyal
kapcsolatos szabálysértés

Értékelt év

Migrációval
kapcsolatos
jogsértés összesen

2010.

114

41

67

2011.

60

50

10

2012.

66

58

8

2013.

44

35

9

2014.

38

34

4

Változás 20132014:

-13,6 %

-2,9 %

-55,6 %

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom nagyságrendje, kezelése, a
határőrizet helyzete)
A Határrendészeti Alosztály állományának tevékenységét, az értékelt időszakban főleg a közrendvédelmi
feladatok határozták meg.
Az értékelt időszakban illetékességi területünkön lévő határszakaszon több határjel tekintetében került felfedésre
határjelrongálás, feltehetően fakitermelés során rongálódtak. A történt határrend sértések esetében a szükséges
intézkedések megtételre kerültek, kapitányságunkon, mivel gondatlan elkövetés volt megállapítható, így
szabálysértési eljárások indultak tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt ismeretlen tettesek ellen.
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén, a IX/18. és a XI/9/1. számú határjelek között található 58 614
méteres határszakasszal rendelkezik. Az illetékességi területünkön a határnyiladék teljes hosszában járható. A
közmunkaprogram keretében, az évben végrehajtott határnyiladék tisztítási munkálatok rendben lezajlottak, azok
ellenőrzése megtörtént. Az aljnövényzet kitisztításra került a területen, a határjelek láthatóak, festésük,
felújításuk legnagyobb részt megtörtént. Határrendi eset nem fordult elő.

II. AZ ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOSA FELADATOK
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága
Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi- és a helyi elvárásoknak.
A 2013. évi 128 454 közterületi óraszámhoz viszonyítva 2014. évben 2,6 %-kal emelkedett a közterületi
óraszámunk, 131 898 órára.
Kiemelt idegenforgalmi terület az illetékességi területünkön nem található.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására
vonatkozó adatok

A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési készsége jónak mondható. Törekedtünk összehangolni a
megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő, segítő jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre
történő gyors és határozott reagálással. 2014. évben elsősorban a részünkre meghatározott elvárt eredményeket
kezeltük kiemelten.
Az elvárt eredmények az Ózdi Rendőrkapitányság tekintetében a hivatásos állomány létszámára kivetítve,
meghatározott arányszámokkal kerülnek szemléltetésre. Az elvárt eredményesség tükrében elmondható, hogy az
Ózdi Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya az elvárt eredményeket minden területen teljesíteni tudta az
alábbiak alapján:
Elfogások közrendvédelmi szakterület:

Kapitányság elvárt 2014. évi
Kapitányság
eredménye elfogások
vonatkozásában
teljesített összesen
495 fő

506 fő

Előállítások közrendvédelmi szakterület:

Kapitányság elvárt 2014. évi
eredménye
bűncselekmény gyanúja miatt
előállítottak vonatkozásában

Kapitányság
teljesített összesen

450 fő

483 fő

Feljelentések közrendvédelmi szakterület:

Értékelt év

Büntető
feljelentés (db)

Szabálysértési
feljelentés (db)

2010.

850

4702

2011.

1119

4511

2012.

1445

3681

2013.

1713

2489

2014.

924

2110

Változás
2013-2014:

-46,1 %

-15,2 %

Helyszíni bírságolás közrendvédelmi szakterület:

Értékelt év

Bírságolt
fő

Kiszabott bírság
Összege (Ft)

2010.

2954

21 895 000

2011.

2629

18 042 000

2012.

3234

26 430 000

2013.

2612

23 644 500

2014.

2203

29 247 000

Változás
2013-2014:

-15,7 %

23,7 %

Közigazgatási bírságok:

Értékelt év

Eset

Kiszabott bírság
Összege (Ft)

2010.

695

36 62 000

2011.

436

11 950 000

2012.

687

24 725 000

2013.

202

4 550 000

2014.

307

4 690 000

Változás
2013-2014:

51,9 %

3,7 %

Elővezetések (végrehajtott):

Kapitányság elvárt 2014.
évi eredménye elrendeltvégrehajtott elővezetések
arányában

Kapitányság
teljesített összesen

45 %

54,4 %

Szabálysértési őrizetek:

Értékelt
év

2014.

Őrizetbe vett
személyek száma

172 fő

Bírósági döntések megoszlása
Elzárás

105

Pénzbírság

22

Figyelmeztetés

13

Megszüntetés

24

A szabálysértési őrizetbe vételek megoszlása szabálysértések szerint 2014. évben:

Járművezetés eltiltás hatálya alatt

9

Tulajdon elleni szabálysértés

79

Garázdaság

51

Távoltartás szabályainak megsértése

31

Rendzavarás

1

Magánlaksértés

1

Összesen 131 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével.
A hozzátartozók közötti erőszakot megvalósító cselekmények során minden esetben férfi követte el a
cselekményt. A bántalmazottak köre az esetek legnagyobb részében élettárs, illetve volt élettárs, kisebb részben
feleség volt. Több esetben – a cselekmény során – jelen voltak kiskorú gyermekek is. Ezen alkalmakkor
értesítéssel éltünk a Családsegítő, Gyermekjóléti Intézmények felé, a jelzőrendszeren keresztül.
A távoltartással kapcsolatos ügyekben 131 - ből 124 esetben megelőző távoltartást rendelt el a bíróság
meghatározott időtartamra, 7 alkalommal az ideiglenes megelőző távoltartást megszüntette, elutasította. 31
esetben szabálysértési őrizet került elrendelésre.
Az országos terv alapján területileg elrendelt „NIMRÓD” elnevezésű kompenzációs ellenőrzések végrehajtására
vonatkozó, az ORFK által elrendelt fokozott ellenőrzésben, valamint a területileg elrendelt akciókban, az
alosztály állománya a meghatározottak szerint részt vett. Saját hatáskörben a 8/2010 (II. 19.) IRM-SZMM-PMKHEM együttes utasítás alapján havonta 1 alkalommal szerveztünk migrációs fokozott ellenőrzéseket.
A meghatározottak alapján – figyelembe véve a kapitányság bűnügyi helyzetét – az ellenőrzések eligazításain a
közterületi intézkedések mellett a bűncselekmények megelőzésére, a körözött személyek felkutatására és
elfogására, valamint az elkövetők tettenérésére fektettünk hangsúlyt.
Ezen irányú szolgálati feladatainkat a bűnügyi, a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetnek megfelelően
terveztük, szerveztük és hajtottuk végre. A központi elrendelésű akciókat minden esetben az előírtak szerint
bonyolítottuk le. A körözési-, a közlekedési-, a migrációs ellenőrzések főerőit a közrendvédelmi állomány
biztosította, eredményesen, eseménymentesen.

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24
program” végrehajtásának tapasztalatai
2014. évben nagymértékben meghatározta feladatainkat az erre irányuló ORFK intézkedési terv az 5.24-es,
valamint a 19.24-es (2014. július 1. napjától) rendőri lefedettség biztosítására, valamint a KKEBRI-ben foglaltak
maradéktalan végrehajtása. Ezen túlmenően állományunkat helyi szervezésű fokozott ellenőrzésekbe vontuk be.
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések
végrehajtására is fokozott hangsúlyt fektettünk az év során. A települések ellenőrzési szintjét folyamatosan
felülvizsgáltuk, így legutoljára 2015.03.01. napjával Ózd, Hódoscsépány-Somsály városrésze az állandó rendőri
jelenlétet igénylő településrész besorolást kapta.

4. A rendezvénybiztosítások
Az időszak kiemelkedő rendezvényei adták meg erre vonatkozó feladatainkat. 2014. év vonatkozásában
kiemelkedő feladataink közé tartoztak az EU Parlament választásával, az országgyűlési képviselők választásával,
valamint a helyi polgármesterek és önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok. A
választási rendezvényeket az előírásoknak, szabályzóknak megfelelően biztosítottuk, a választással kapcsolatos
feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk.
A jelentősebb feladataink közé tartoztak a fokozott ellenőrzések végrehajtásai, illetve a területen megtartott
egyéb rendezvények felügyeleteinek, zavartalan lebonyolításának, megfelelő rendőri segítése, biztosítása. Az év
minden időszakában jól biztosítottuk a rendezvényeket, felügyeltük a közterületet érintő megmozdulásokat. Sem
a rendezvényeken, sem azok körzetében rendkívüli esemény nem történt.
Kiemelkedő jelentőséggel bírtak a megemlékezések, kulturális rendezvények sokaságának biztosításai. Minden
biztosítási, felügyeleti feladatainkat maradéktalanul, eseménymentesen teljesítettük. Az egyes rendezvények
biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a rendezőkkel, akik szakmai irányításunkat
elfogadták.

2014. évi rendezvények
Eset

Részt vevő erő

13

150

Egyéb

39

488

16

Összesen:

52

638

16

Gytv.

Int. szám

Sport

5. Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri
feladatok
Magyarország Alaptörvényében rögzített rendkívüli-, vagy veszélyhelyzet az értékelt időszakban nem volt,
azonban Kapitányságunk állománya felkészült az ilyen helyzetekben való feladatellátásra, az állomány
jogszabályban meghatározott módon, nagyon rövid időn belül mozgósítható és bevethető. A helyi védelmi
bizottságok munkájában való részvétel folyamatos.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Az ózdi körzeti megbízotti csoport státuszai betöltöttek, mindenki kmb.-s nyomoz. Tapasztalt, jól felkészült az
állomány nagy része. Az általuk készített bűnügyekben a parancsnoki revízió folyamatos, a határidő-fegyelem, a
törvényesség és a bűnügyi munka minősége megfelelő. Kiemelt figyelmet fordítottunk 2014. évben a bűnügyek
leadásának időszerűségére, az ezzel kapcsolatosan kapott feladatnak megfelelően. 2014-ben minden körzeti
megbízott – akinek a területén iskola működik - részt vett a „Sulizsaru” program végrehajtásában, az iskolákkal,
diákokkal rendszeresen kapcsolatot tartottak.
A közbiztonság megítélését, a lakosság szubjektív biztonságérzetét alapvetően az adott terület bűnügyi helyzete,
állapota, ezen belül is elsősorban a vagyon elleni és a közterületek rendjét sértő, közfelháborodást keltő garázda
jellegű bűncselekmények száma határozza meg, így jelentős eltérések tapasztalhatók egy-egy kmb. terület
vonatkozásában. Ezen települések vonatkozásában egy-egy körzeti megbízott feladata, leterheltsége is eltérő
képet mutat.
A körzeti megbízottak 2014. évben a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb bűnügyben folytattak nyomozást,
figyelemmel a közterületi óraszám növelésére.
Emellett a körzeti megbízotti állomány lefolytatta az ismeretlen tettesekkel szemben tulajdon elleni
szabálysértési előkészítő eljárásokat, melynek eredményeként a szabálysértési felderítési mutató 32,1 % volt, az
elvárt 29 %-os eredményességhez képest.
2014. évben több alkalommal tartottunk az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén – körzeti megbízott
jelenlétével – mobil fogadónapot, amely szintén a lakosság és a rendőrség közötti kapcsolat szorosabbá tételére,
illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére irányult.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
2013. február 1. napján a Tevékenység-irányítási Központ felállításával az Ózdi Rendőrkapitányság ügyelete
megszűnt.

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószerrendészet)
A beérkezett szabálysértési feljelentések száma növekedést mutat, a 2013. évi 1542-ről 2014. évben 1579-re
emelkedett, 2,4 %-kal. A feljelentések és helyszíni bírság végrehajtás együttes számát tekintve jelentős
csökkenés állapítható meg, a 2013. évi 4550-ről a vizsgált időszakban 4060-ra esett vissza, 10,8 %-kal. A
csökkenés oka a helyszíni bírság végrehajtások számának jelentős visszaesése.

A pénzbírság átlagát tekintve az előző év azonos időszakához viszonyítva növekedés állapítható meg 27 706,Ft-ról 28 548,- Ft-ra, 3 %-kal.
A „figyelmeztetés” intézkedések számát tekintve 5 %-os növekedés tapasztalható, 310-ről 326-ra. Elsősorban a
fiatalkorúakkal szemben jellemző ez az intézkedés. A „járművezetéstől eltiltás” intézkedések száma jelentősen,
46 %-kal nőtt, mivel 92-re emelkedett az előző év azonos időszakában alkalmazott 63-ról.
A megszüntetések száma 90-ről 133-ra, 47,8 %-kal nőtt. Egyre több olyan „koccanásos” baleset történik, amikor
az okozó leparkolt, álló járműnek ütközik és onnan adatainak hátrahagyása nélkül távozik és az eljárás során
nem állapítható meg az elkövető kiléte.
Az Igazgatásrendészeti Osztály részére szakmai teljesítménykövetelmény-minimumként két mérőszám lett
meghatározva:
1.) Bíróság által megszüntetett ügyek száma a kifogások elbírálását követően visszaküldött összes ügy számához
viszonyítva (11,9 %). A vizsgált időszakban 10 db szabálysértési ügy került felterjesztésre a bíróságra. Ezekben
az ügyekben a bíróság által nem történt megszüntetés.
2.) Az eljárás átlagos időtartama a tárgyidőszakban bizonyítási eljárást követő ügydöntő határozattal lezárt
ügyekben (44 nap). A vizsgált időszakban az eljárások átlagos időtartama 41,2 nap volt.
2014. évben kapitányságunkon 322 fő lőfegyver tartására jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező
természetes személyt és az általuk tartott 841 db fegyvert tartottunk nyilván.

A benyújtott fegyvertartási kérelmek száma:

75

sörétes fegyver

27

golyós fegyver

45

maroklőfegyver

3

flóbert lőfegyver

0

A fegyvertartásra jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek számában 318-ról 322-re
történő kismértékű növekedés, az általuk engedéllyel tartott fegyverek számában 822-ről 841-re való növekedés
volt tapasztalható. A beadott kérelmekből 75 db fegyver megszerzésére került engedély kiadásra, amely szintén
emelkedést mutat az előző évi 54-hez képest. Európai Lőfegyvertartási hatósági igazolvány 5 fő részére került
kiadásra 2014-ben, míg 2013-ban 4 személynek. Egészségügyi, pszichológiai alkalmasság bejegyzését 80 fő
esetében végeztük el.
A kapitányság illetékességi területén a vizsgált időszakban 597 gáz- riasztó fegyver viselésére jogosító hatósági
igazolvánnyal rendelkező természetes személyt tartottunk nyilván. A kiadott gáz-, riasztófegyver viselésére
jogosító hatósági igazolványok számában a tavalyi év azonos időszakához képest csökkenés volt tapasztalható
51-ről 38-ra. A hatályos lőfegyvertartásra jogosító hatósági igazolvánnyal, illetve a fegyver viselésére jogosító
hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek 2014. évre vonatkozó bűnügyi és szabálysértési
nyilvántartásban történő tömeges priorálást végrehajtottuk. A tömeges priorálás eredményeként 1 fő esetében
intézkedtünk a gáz- riasztófegyver viselésére kiadott hatósági igazolvány visszavonására.
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén az Igazgatásrendészeti Osztály által a fegyverengedélyezési
eljárás során a természetes személyek fegyvertároló helye ellenőrzésre került, illetve 19 alkalommal hajtottuk
végre az illetékességi területünkön működő fegyverboltok, valamint fegyverjavító műhely ellenőrzését. A társas
vadászatok ellenőrzésére ütemterv készült. Az ellenőrzések során hiányosság nem merült fel.
A kapitányságunk illetékességi területén összesen 19 hatályos működési engedéllyel rendelkező személy- és
vagyonvédelmi, valamint biztonságtechnikai vállalkozás található. Hatályos személy- és vagyonőr,
magánnyomozói, valamint vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvánnyal 699 fő rendelkezik. A
tendenciát vizsgálva megállapítható, hogy évről- évre folyamatosan csökken a személy- és vagyonvédelmi
vállalkozások, valamint személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők száma. A kiadott személy- és
vagyonőri igazolványok száma 113-ról 87-re csökkent. A személy- és vagyonvédelmi működési engedélyek
száma 5ről 2-re mérséklődött.

Pirotechnikai termékek felhasználásának bejelentésére 2014. évben 5 esetben került sor.
Figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárásra új engedélyesként 1, az engedély meghosszabbítása során szintén 1
esetben került sor. A rendőrhatóság által kiadott engedély visszavonására nem kellett intézkednünk.
2014. évben az Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi kiemelt főelőadója által 2014. évben 6 egyéni
vállalkozás, 4 társas vállalkozás, valamint 26 fő tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott került
ellenőrzésre. Társszervekkel, illetőleg más hatóságokkal összevont ellenőrzés 2014. évben 2 alkalommal történt.
A munkaügyi felügyelőség szakembereivel, valamint a közrendvédelmi szolgálati ággal közösen a „zenés, táncos
szórakozóhelyen” a kiemelt engedélyügyi főelőadó a személy- és vagyonőr helyszíni ellenőrzését végrehajtotta.
Az év végi ellenőrzések során, az Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi kiemelt főelőadója 1 esetben
„Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos” szabálysértés miatt
kezdeményezett eljárást, 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék engedély nélküli árusítása miatt.

9. A bűn- és baleset-megelőzés
9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
Kapitányságunkon, alapfeladatából is adódóan, a Bűnügyi Osztály végzi a bűnmegelőző tevékenységet. Ennek
az igénynek megfelelően 2014. évben több oktatási intézményben számos osztályfőnöki órát tartottunk. Ezen
előadásaink főként a fiatalkorú bűnözés és sértetté válás, valamint „együtt a kábítószer ellen” téma köré
csoportosultak. Kapitányságunk senior állományában egy nyugállományú rendőr főtiszt bűnmegelőzési
tanácsadóként 2 ózdi középiskola diákjaival, szülői munkaközösségeivel és tantestületével tart napi kapcsolatot,
bűnmegelőzési előadások, konzultációk keretein belül. A kolléga emellett településeinken nagyobb csoportok
részére, de a veszélyeztetett szép korú lakosságot egyénileg, lakásán is felkeresve szolgáltat bűnmegelőzési
tanácsokat. Ő egyben a kábítószerügyi referens is.
Középiskolás tanulók, valamint az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület tagjainak bevonásával, a nyáron
elszaporodott strandlopások megelőzése és megszakítása érdekében, újra megszervezésre került a „Diákok a
biztonságért” akció, melynek köszönhetően szinte nullára csökkent a jogsértések száma.

A B.-A.-Z. MRFK Vezetője által a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti
intézkedések egységes megtételére kiadott intézkedési terv szabályozza az időskorúak sérelmére elkövetett
erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében végrehajtandó rendőri feladatokat.
Ennek megvalósításaként a bűnmegelőzési előadó és a bűnmegelőzési tanácsadó – különösen 2014. évben rendszeresen tartott bűnmegelőzési előadásokat idősek klubjaiban, lakossági fórumokon. Az önkormányzatoknál,
idősek otthonában elhelyezésre kerültek bűnmegelőzési tartalmú szóróanyagok. A helyi elektronikus sajtóban
időszakonként megjelentettünk bűnmegelőzési tartalmú felhívásokat, tájékoztatókat.
Emellett 2014-ben egy alkalommal, összesen mintegy 650 diákhoz eljutva (jelentős részük cigány származású)
mutattunk be egy egész délelőttöt átfogó bűn- és baleset megelőzési előadássorozatot az Ózdi Művelődési
Intézmények Színháztermében, gimnazisták előadásában.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által kiírt és az Ózdi Rendőrkapitányság által a
megvalósításra elnyert „a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság illetékességi területén a roma
nemzetiséggel való együttműködés és ehhez kapcsolódó bűnmegelőzési programok kialakítására, fejlesztésére”
elnevezésű projekt keretein belül 2013-ban a pályázat megvalósítására Kapitányságunk mindösszesen 200.000,Ft támogatást kapott, melyből a célcsoport ifjabb (általános- és középiskolás korú) tagjaihoz a vizuális élmény
hatékonyságára építve felvilágosító, tájékoztató, figyelemfelhívó kisfilmeket készítettünk el. A kisfilmek
internetes elérése folyamatosan biztosított, emellett főleg a körzeti megbízottak, az iskola rendőrei folyamatosan
vetítették 2014-ben is az összes lehetséges fórumon.
A bevált módszerektől elérő eszközöket is „bevetünk” szolgálati feladataink teljesítése során. 2011-ben útjára
indítottuk az Ózdi Rendőrkapitányság információs kiadványát, a Kapinfót, amelyet azóta az illetékességi
területünkön működő összes polgármesteri hivatalhoz, illetve médiához rendszeresen eljuttatunk annak
érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb számban találkozhasson a kiadványban szereplő közérdekű

információkkal. A terjesztés nyomtatott, papíralapú, illetve elektronikus formában is megoldott, kiadványonként
mintegy 1400 e-mail címről, illetve több honlapról is elérhető.
A bűnügyi állomány a közterületi szolgálattal együttműködve a múlt év folyamán is több alkalommal, főleg a
húsvéti, valamint a karácsonyi, újévi ünnepek előtti időszakban bűnmegelőző portyaszolgálatot látott el. Ezen
időszak alatt érzékelhetően kevesebb bűncselekmény vált ismertté.

9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
Az osztályon függetlenített fiatalkorú vonalvezető nincs, azonban erre a feladat ellátásra az egyéb bűnügyi
felderítő tevékenysége mellett 1 fő tiszt van kijelölve. A 2014-2015. tanév kezdetétől bűnmegelőzésiifjúságvédelmi tevékenységet lát el a bűnmegelőzési tanácsadó is.
A 2014. évben 131 ismertté vált fiatalkorú bűnelkövetővel szemben lefolytatott eljárások során igyekeztünk
felhasználni mindazokat a lehetőségeket, melyek a bűnmegelőzést szolgálják. Az ismertté vált gyermekkorú
elkövetők esetében pedig minden alkalommal értesítettük az illetékes gyámhatóságot és felhívtuk figyelmüket a
gyermekvédelmi intézkedések megtételére.
Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során a büntetőeljárások lefolytatása alkalmával is nagy
figyelmet fordítottunk arra, hogy mindazon személyek felderítése és felelősségre vonása megtörténjen, akik
valamilyen jogsértésükkel veszélyeztették kiskorú testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését.

9.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
A családon belüli erőszak területét nagyfokú látencia jellemzi. Az ilyen jellegű bűncselekmények csak nagyon
ritkán, szinte csak a sértettek utolsó előtti segítségkiáltásaként jutnak a hatóságok tudomására. A legjellemzőbb
elkövetési magatartás esetén a sértettek túlnyomórészt nők, időskorúak, illetve gyerekek. A jogsértéshez
kapcsolódóan minden esetben igyekszünk az ideiglenes megelőző távoltartás intézménye adta lehetőségekkel
élni, megelőzve ezzel a súlyosabb deliktumok elkövetését.
Az elmúlt évben 57 olyan ügyben jártunk el, amely e kategóriába tartozik. Legjellemzőbb bűncselekmény a testi
sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a garázdaság és a tartás elmulasztása. Az elkövetői oldalon kétség kívül a
legnagyobb arányban a férfiak állnak, ők 51 esetben követtek el jogsértéseket, míg a nők csak 6 alkalommal.
Az elkövetésnél sok esetben közrejátszik az alkoholfogyasztás. A családon belüli erőszak körébe tartozó
bűncselekményeket 44 esetben a gyanúsított és a sértett közös lakóhelyén, 5 alkalommal nyilvános helyen
követték el, 8 eset pedig a nem helyszínes bűncselekmény kategóriába tartozik.
Kapitányságunkon 1 fő főtiszt és az ő helyettesítése érdekében 1 fő tiszt kolléga látja el az áldozatvédelmi
feladatokat, akik a társszervekkel tartják a kapcsolatot. Az áldozatvédelmi tevékenység az elmúlt évben azonban
nem csak e két kollégán keresztül valósult meg, hiszen a sértettek által tett feljelentések, bejelentések alkalmával
a panaszfelvevők minden esetben felhívták a sértettek figyelmét az áldozatvédelemmel kapcsolatos
jogosultságaikra és ez az intézkedő járőrök által is rendszeresen megtörténik.

9.4. A kábítószer prevenció helyzete
Mint korábban már említésre került, az iskolákban tartott osztályfőnöki órák egyik fő témája a kábítószerbűnözés megelőzése volt. A sajtóközlemények közreadásakor ez a téma mindig kiemelt figyelmet kap. A
szórakozóhelyek ellenőrzésekor a megelőzés is szerephez jut. A kapitányságon kijelölésre került a
kábítószerügyi referens, aki rendszeresen fogadóórát is tart.
Az elmúlt évben 6 esetben terjesztői magatartás miatt (ENYÜBS adat), 37 esetben fogyasztói magatartás miatt
(RZS NEO adat) fejeztünk be visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt nyomozást.

9.5. A baleset-megelőzési tevékenység bemutatása

Az Ózdi Rendőrkapitányságon a baleset-megelőzési tevékenységet a Közlekedésrendészeti Osztály látja el.
Ennek keretében 2014. évben az alábbi programok kerültek végrehajtásra: „Közlekedésbiztonság
gyerekszemmel” rajzpályázat óvodások és általános iskolások
részére.
Közlekedésbiztonsági vetélkedő Bánrévén
Kerékpáros iskolakupa elnevezésű közlekedésbiztonsági verseny általános iskolások részére, amelynek
első helyezettje a megyei döntőben vett részt.
„Hull a hó-téli közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázat óvodások és általános iskolások
részére.
A rendőrkapitányság Mikulás ünnepségén a gyermekek részére elméleti közlekedési vetélkedő
megtartása.
Ózd, Újváros téri Iskola megkeresésére osztályfőnöki óra keretén belül közlekedésbiztonsági megelőző,
felvilágosító oktatás végrehajtása.
A B.-A.-Z. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által meghirdetett láthatósági kampány keretein belül a
téli közlekedésre való átállással kapcsolatos közlekedésrendészeti akció, ennek során láthatósági
eszközöket adtunk át.
Az ittasan okozott közlekedési balesetek visszaszorítása, megelőzése érdekében végrehajtott helyi
közlekedési akciók.
A B.-A.-Z. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított közlekedésbiztonsági témájú megelőző,
felvilágosító tájékoztató témájú propaganda szóróanyagok átadása.
Sajóvárkonyi napok rendezvényen közlekedésbiztonsági vetélkedő végrehajtása.
„Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedő.
IV. SZIRENA, avagy „Szolgálatban az Iskola Rendőre napján” elnevezésű rendezvény megszervezése

9.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése
2014. év kiemelkedő feladatai közé tartozott az „Iskola rendőre” elnevezésű program, mely végrehajtására
kiadott feladatterv alapján az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő általános iskolák, valamint
a velük kapcsolatot tartó körzeti megbízottak a tanévben végrehajtották a részükre meghatározott feladatokat. Az
Ózdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai összesen 25 általános iskolával tartották a kapcsolatot a program
keretein belül.

10. Együttműködés
10.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés
Hasonlóan a korábbi évekhez, kölcsönösen konstruktívnak, problémamentesnek mondható az együttműködésünk
az önkormányzatokkal. Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által létrehozott Ügyrendi-, Igazgatási- és Rendészeti Bizottság üléseinek állandó meghívottja vagyok.
Negyedévente legalább 1 alkalommal találkozom a polgármesterekkel, a konzultációs egyeztető fórumokat
rendszeresen működtetjük. Ózd város polgármesterével pedig heti találkozókon veszek részt.

10. 2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Az ügyészségekkel, ezen belül is kiemelten az Ózdi Járási Ügyészséggel, továbbra is jó munkakapcsolatban
vagyunk, ami elsősorban a bűnügyi feldolgozó munkánk során nélkülözhetetlen. Az ügyészség minden kiemelt
ügyben és indokolt esetben bejelenti a fokozott ügyészi felügyeletet, folyamatos revíziót gyakorol. Az
esetmegbeszélések, konzultációk az ügyészek és a rendőri vezetők között folyamatosak, napi szintűek. Hasonló
szintű kapcsolat jellemző az igazságszolgáltatás többi területére, szereplőire is.

10.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete
Kapitányságunk illetékességi területén működő azon civil szervezetekkel, melyek a közrend, közbiztonság
fenntartási és bűnmegelőzési tevékenységünket támogatják, nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ezek között ki kell
emelni az Ózdi Művelődési Intézményeket, az Ózdi Városi Televíziót, továbbá a Gyermekjóléti Szolgálatot is.
Az illetékességi területünkön működő roma nemzetiségi önkormányzatok közül 14-gyel van együttműködési
megállapodásunk.

Megállapodásunk van továbbá Ózd Város Önkormányzatának Közterület-felügyeletével, mely megállapodások
alapvető célja a kölcsönös segítségnyújtás a bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében, valamint a
közös szolgálatok ellátása.
Megállapodásunk van továbbá az illetékességi területünkön működő 14 vadászatra jogosulttal. Ennek jegyében –
immár ötödik alkalommal – újra megrendezésre került a Vadász-Rendőr Találkozó (VARETAL).

10.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A területünkön tevékenykedő 20 polgárőr egyesülettel az Ózdi Rendőrkapitányság kötött és tart együttműködési
megállapodást. Az egyesületekkel napi, jó kapcsolatunk van. A polgárőr egyesületek bevonásra kerülnek az Ózdi
Rendőrkapitányság által tartott fokozott ellenőrzésekbe, akciókba, rendezvények zavartalan lebonyolításába,
valamint a napi szolgálatokba. A vidéki polgárőr csoportok, a körzeti megbízottakat támogatják, az ózdi
egyesület főleg a rendezvények biztosításában segédkezik. Az Ózdi Rendőrkapitányság állománya 2014. évben
összesen 505 esetben (769 fő rendőr, 1322 fő polgárőr és 6202 órában) látott el közös szolgálatot.

10.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Rendszeres az együttműködésünk a társszervekkel és társhatóságokkal (NAV, MMF, önkormányzatok hatóságai,
stb.). Egymás munkájának kölcsönös segítése jellemezte kapcsolatunkat a Katasztrófavédelem és ezen belül a
helyi tűzoltóság szakembereivel is. Indokolt esetben az Alkotmányvédelmi Hivatallal az információkat soron
kívül megosztjuk.
Közös ellenőrzések alkalmával gyakran együttműködtünk az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal és a Járási
Hivatal ügyosztályaival és a társszervek szakembereivel.
Ezúton szeretném az Ózdi Rendőrkapitányság nevében megköszönni Ózd Város Önkormányzatának az egész
éves konstruktív hozzáállást és az évek óta biztosított túlóra keret rendelkezésre bocsátását, mely munkánk
színvonalának emeléséhez nagyban hozzájárul.

10.6. A 10.1.-10.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság
javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy
projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk
Európai Uniós projektben nem vettünk részt.

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA
2014. évben sikerült csökkenteni az összes bűncselekményszámot, mely az elmúlt 5 év legjobb eredményét
jelenti. Érezhetően mérséklődtek a kiemelten kezelt bűncselekmények, a közterületi jogsértések és a közterületen
elkövetett kiemelt deliktumok számai. A közterületen elkövetett bűncselekmények összes bűncselekményen
belüli aránya is csökkenést mutat. A fenti kategóriák az elmúlt 5 évben folyamatos mérséklődést mutatnak.
Negatív tendencia viszont a lakásbetörések számának évek óta tartó emelkedése, a kármegtérülési mutató
alacsony aránya, valamint az eljárások elhúzódása.
A közterületi óraszám tovább emelkedett és a közrendvédelmi szolgálati ág az összes kompetencia cél
vonatkozásában a teljesítménykövetelmény minimumok fölött teljesített.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek vonatkozásában minden kategóriában mérséklődést
tudtunk elérni, mely eredményt meg kell tartani.
Legfontosabb – tervezhető – célkitűzéseinek 2015-re az alábbiak:

A szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi közbiztonsági helyzet változására
gyorsabban és érzékenyebben reagálva, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó
települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a
külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések
elleni fellépésre.
A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony fellépés, a tettenérések,
elfogások számának növelése, a közterületen elkövetett jogsértéseket érintő bíróság elé állítások további
szenzitív kezelése.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek tekintetében eddig elért eredmények megtartása, a
balesetek számának további csökkenését elősegítő balesetmegelőzési (propaganda, média, oktatások) és
rendőri (kiemelt figyelemmel a sebesség- és ittasság ellenőrzésre) tevékenység hatékony működtetése.
Az eljárások időszerűségét javítani kell.
A bűncselekmények elkövetéséből származó tárgyak felderítésére kiemeltebb hangsúlyt kell helyezni és a
kármegtérülési mutatót javítani szükséges.
Az állampolgárokkal történő, szubjektív biztonságérzetüket javító kapcsolattartást fokozni kell, ezáltal is
demonstrálva a rendőrség támogató, segítő és szolgáltató jellegét.
Ózd, 2015. március 20.
Dr. Varga László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (IV.23.) határozata
az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

