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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
HÖGYEIM ÉS URAIM!
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területének – ezen belül Ózd városnak – bűnügyi,
közbiztonsági helyzetéről és a Kapitányságunk által végrehajtott szakmai feladatokról a 2010.
őszén újonnan alakult önkormányzati képviselő-testület előtt először számolok be. A
beszámolás kötelezettségét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése írja
elő, mely értelmében a kapitányságvezető évente beszámol a képviselő-testület előtt.
Az Ózdi Rendőrkapitányság 2010-ben, továbbra is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetője által meghatározott feladatoknak megfelelően, az önkormányzatok
részéről megfogalmazott elvárásokra is figyelemmel, a lakosság biztonságérzetét befolyásoló
körülmények szem előtt tartásával végezte munkáját, teljesítette széleskörű feladatait.
Kapitányságunk 2010. évi stratégiai célkitűzései között szerepelt:



















A személy elleni bűncselekmények és ezen belül is a szándékos testi sértések, a
közrend elleni bűncselekmények – kiemelten a garázdaságok -, valamint a gazdasági
bűncselekmények számát csökkenteni kell.
A lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az
állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozatjellegű –
bűncselekmények és szabálysértések számát vissza kell szorítani, illetve javítani kell
az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésének eredményességét.
A nyomozati eredményességi és a kármegtérülési mutatót javítani kell.
Továbbra is erősíteni kell a kistelepülések és a kisebb lakóközösségi terek
közbiztonságát.
A bejelentések, panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése valósuljon
meg.
Növelni kell a közterületi jelenlétet, és a szervezeti egységek reagáló képességét, ezzel
egyidejűleg csökkenteni kell az intézkedést igénylő helyszínen való megjelenéshez
szükséges időt.
Kiemelt cél és elő kell segíteni a 2010. évi országgyűlési, valamint a helyhatósági
választások zavartalan lebonyolítását.
Kiemelten kell kezelni a különböző rendezvények biztosításának előkészítését,
megszervezését, és a biztosítások során a törvényi előírások maximális betartását.
Továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítását, a
sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek számának további csökkentését, a
közlekedési kultúra fejlesztését, valamint az „objektív felelősség” és a „zéró
tolerancia” elvének érvényesülését.
Biztosítani kell, hogy a végrehajtói állomány szolgálati megjelenése, ápoltsága és
öltözete feleljen meg a rendőrséggel szemben elvárt kulturáltsági követelménynek.
Továbbra is figyelmet kell fordítani a határrendészeti célú mélységi ellenőrzések
hatékonyságának növelésére.
A szabálysértési őrizetek és a bíróság elé állítások alkalmazásának emelkedő
tendenciáját fenn kell tartani és más, eddig nem alkalmazott esetben is élni kell ennek
lehetőségével.
Az év végén fennálló létszámhiányra tekintettel, különös figyelmet kell fordítani az
állomány megtartására és a hiányok pótlására.
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 A kommunikációs tevékenység során továbbra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
bűnmegelőzésre, a lakosságot minél szélesebb körben tájékoztatni kell azokról a
lehetőségekről, hogy hogyan kerülhetik el az áldozattá válást.
 A rendszeres és következetes parancsnoki ellenőrzések irányuljanak a szolgálati
előírások, a különböző jogszabályok végrehajtásának számonkérésére. Továbbra is
következetesen fellépni a jogsértést elkövető kollégával szemben.
 Költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni.
Az elmúlt esztendőben az Ózdi Rendőrkapitányság tevékenysége és a térség közbiztonsága
erősen a figyelem központjába került, mely rengeteg elvárással, feszített munkatempóval
párosult.
Ózdon került megtartásra 2010. május 11. napján az a Nemzeti Konzultáció, melynek fő
témája a közbiztonság volt, illetve az elmúlt évben nálunk rendezték az első regionális
polgárőr találkozót is. Ezt követően a térségbe rendszeresen érkeztek „megerősítő erők”,
melyeknek köszönhetően a bűncselekmények száma stagnált, illetve Ózdon csökkent, a
rendőri intézkedések száma pedig látványosan emelkedett. Ezzel párhuzamosan, a hozzánk
visszaérkezett vélemények alapján, a megnövekedett rendőri jelenlétről a lakosság pozitívan
nyilatkozott.
2010. évben az egyik legnagyobb feladat az országgyűlési, valamint a helyhatósági
választások zavartalan lebonyolításának biztosítása volt, mely elvárásnak rendkívüli esemény
nélkül eleget tettünk.
Fokozott helytállást igényelt a rendőri szervektől az árvízhelyzet kezelése, mely
kapitányságunkat ugyan érintette, de a megye többi rendőri szervéhez képest ránk kevesebb
feladat hárult.
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I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1. Az ismertté vált bűncselekmények száma
Kapitányságunk illetékességi területén a 2009. évi 2.506 bűncselekménnyel szemben 2010.
évben 2.497 bűncselekmény vált ismertté, mely 0,4 %-os csökkenést mutat. A 100 ezer
lakosra jutó bűncselekmények száma 3.567-re csökkent a korábbi 3.580-al szemben.
Szervezett bűnözésre utaló deliktumok 2010-ben sem váltak ismertté.
Az összes bűncselekményen belül a befejezett cselekmények száma 2434 (97,5 %), míg a
kísérleteké 61 (2,49 %), az előkészületeké 2 (0,1 %) volt.

2. A bűncselekmények főcsoportok szerinti megoszlása
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4,85%
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2,44%
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3,16%
Személy elleni bűncs

Közlekedési bűncs

Házasság, család, ifj., nemi erk

Államig., ig.szolg., közélet

Közrend elleni bűncs

Gazdasági bűncs

Vagyon elleni bűncs

Honv. köt. elleni bűncs

Továbbra is az összes bűncselekmény legnagyobb hányadát, 54,1 %-át, a vagyon elleni
bűncselekmények alkotják, mint minden évben.
Az összes bűncselekmény 21 %-át a közrend elleni deliktumok, míg 12,4 %-át a személy
elleni bűncselekmények teszik ki.
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3. A dinamika vizsgálata az összes ismertté vált bűncselekmény, valamint a főcsoportok
vonatkozásában (BM adatok)
2009

2010

I-XII.

I-XII.

Tendencia
20092010.
I-XII.

Megnevezés:
Összes ismertté vált
bűncselekmény
I. Az állam, béke, emberiség
elleni
II. Személy elleni
bűncselekmény
- emberölés
-szándékos testi sértés
III. Közlekedési
bűncselekmény
- ittas vezetés
IV. Házasság, család, ifj., nemi
erk. bcs:
- erőszakos közösülés
V. Államig., ig.szolg., közélet
tisztasága
elleni bűncselekmény
- hiv.személy elleni erőszak
VI. Közrend elleni
bűncselekmény
- garázdaság
VII. Gazdasági
bűncselekmény
- pénzhamisítás
VIII. Vagyon elleni
bűncselekmény
- lopás
- betöréses lopás
- rablás
IX. Honv. köt. elleni
bűncselekmény
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0

0
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21,2

40

49

22,5

3
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-33,3
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4
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5

74,3
25,0

546

526

-3,7

160

171

6,9

67

76

13,4

33

16

-51,5

1451

1352

-6,8

952
189
43

1007
122
36

5,8
-35,4
-16,3

3

1

-66,7

VAGYON ELLENI BŰNCS.
ÖSSZESEN

1451

1352

-6,8

Aránya az össz. bűncs.-hez
%-ban

57,9

54,1

A személy elleni bűncselekmények száma jelentős mértékben megnőtt az előző évekhez
képest.
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A jelentős mértékű növekedés fő oka a Btk. módosításában keresendő, ami 2008. január 1.
napjától a személy elleni bűncselekmények körébe sorolta a zaklatás bűncselekményét. Az e
jogsértés miatti feljelentési hajlandóság egyre magasabb.
A közlekedési bűncselekmények száma 3,4 %-kal nőtt. Az ittas vezetések számában 21,2 %os növekedés figyelhető meg, ami a megnövekedett rendőri jelenlétnek köszönhető sűrűbb
ellenőrzések eredménye.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma szintén nagyobb
mértékben, 22,5 %-kal nőtt. Ennek oka, hogy az önkormányzatok fokozottabb figyelmet
fordítanak a tankötelezettség be nem tartására és e miatt gyakoribbá vált a kiskorú
veszélyeztetése miatti feljelentés.
A közigazgatás, a hatóság, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények
számában 74,3 %-os növekedés mutatkozik. Ezen ügyek javarészt nem az Ózdi
Rendőrkapitányság által kerülnek feldolgozásra.
A közrend elleni bűncselekmények száma 2009. évhez képest kisebb mértékben, 3,7 %-kal
csökkent, a garázdaságok száma 6,9 %-kal nőtt. A garázdaság továbbra is a leggyakrabban
előforduló közrend elleni bűncselekmény.
A gazdasági bűncselekmények vonatkozásában 13,4 %-os növekedés tapasztalható az előző
évhez képest. Járulékos bűncselekményként ugyanis a lopás mellett nagy számban fordul elő
visszaélés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel bűncselekmény is. A pénzhamisítások
száma azonban jelentős mértékben, 51,5 %-kal csökkent.
A vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások számában kisebb mértékű, 5,8 %-os
emelkedés mutatkozik. Ennek az oka, hogy 2010. évben mintegy 107 nyomozás elrendelés
történt az ÉMÁSZ NYRT. feljelentése alapján, mely a korábbi években nem volt jellemző. A
betöréses lopások számában viszont jelentős mértékű csökkenések mutatkoznak 2009. évhez
képest. A rablások számában is érzékelhető – 16,3 %-os – csökkenés mutatkozik. E két utóbbi
bűncselekmény kategóriára helyeztük a legnagyobb hangsúlyt.
2010. évben a bűnelkövetők összességében 226.306.777,- Ft kárt okoztak, melyből
5.484.067,- Ft térült meg. A kármegtérülési mutató így minimálisan, 2,4 %-ra emelkedett,
mely azonban továbbra is rendkívül alacsony, arányát növelni kell.
Az illetékességi területünkön ismertté vált bűncselekmények elkövetési módszereiben a
vizsgált esztendőben nem volt megállapítható nagyobb változás, összességében a már eddig is
ismert „klasszikus” elkövetési módok voltak a jellemzőek.
4. Az ismertté vált bűnelkövetők megoszlása
2010. évben 1164, 2009-ben 1.053 bűnelkövető vált ismertté. A fiatalkorú elkövetők száma
136-ról 133-ra csökkent, a gyermekkorú elkövetőké pedig 35-ről 30-ra. A büntetett
előéletűek száma 428-ról 759-re, 43,6 %-kal nőtt. A bűnismétlők száma 129-ről 153-ra, 15,7
%-kal emelkedett.
Magyar állampolgár által külföldön elkövetett bűncselekményről nem kaptunk jelzést.
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Az ismertté vált elkövetőknek az egy-egy bűncselekmény elkövetése során meglévő
kapcsolatukat vizsgálva tettesként 707, társ-tettesként 447, míg csoportos elkövetőként 139
eset volt megállapítható.
5. A bűnözés várható főbb változásai
A bűnözés jövőbeni alakulása tekintetében prognosztizálható a vagyon elleni
bűncselekmények továbbra is súlyponti helye, mivel azok aránya az összes ismertté vált
bűncselekményeken belül több évre visszamenőlegesen is kisebb-nagyobb eltérésekkel, de
50-60 % között változott.
Az utóbbi időben az is megfigyelhető, hogy a bűnelkövetők egy része már annyira gátlástalan,
hogy a bűncselekményeket fényes nappal, nem egyszer forgalmas közterületen követi el.
A személy elleni bűncselekmények vonatkozásában továbbra is az alkohol játssza a fő
szerepet és ebben kedvező változás nem igen várható. Néha a bűncselekmény kiváltó oka az
anyagi motiváció. Egyes esetekben előfordul, hogy vélt, vagy valós sérelmek megtorlása
miatt következik be a bűncselekmény. Az alkalmazott erőszak mértéke feltehetően nőni, az
elkövetési magatartás durvulni fog.
A közlekedési bűncselekmények tekintetében egyre nagyobb szerepet fog játszani a
kábítószer fogyasztás. E kategóriánál nehézséget okoz a vezetés közbeni bódult állapot
bizonyíthatósága.
A házasság, család, ifjúság, és nemi erkölcs elleni bűncselekmények vonatkozásában évrőlévre egyre nagyobb számban fordul elő a kiskorú veszélyeztetése, mely elsősorban a
gyermekkorúak iskolába járatása kötelezettsége terén valósul meg.
A közigazgatás, a hatóság, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekményeken
belül a hivatalos személyek elleni támadások számára a büntetési tételek szigorodása pozitív
hatással lehet.
A közrend elleni jogsértések közül várhatóan továbbra is a garázdaság lesz kiemelt helyen.
A gazdasági bűnözés terén a pénzhamisítások száma jelentősen csökkent. Várhatóan ez a
csökkenés a technika fejlődésével nem fog tovább folytatódni.
A vagyon elleni bűncselekmények, az életkörülmények romlása miatt, továbbra is központi
helyen maradnak.
A bűnüldöző munka
1. A felderítési tevékenység
A felderítésben alkalmazott erők, eszközök és módszerek tekintetében a korábban már bevált
és használt, többségében eredményt hozó intézkedéseket, fogásokat részesítjük előnyben.
Azon kell lennünk, hogy az elsősorban durva, erőszakos módon bűncselekményt elkövetők
felderítésére minél nagyobb élő erőt vonjunk be, és soron kívül kezdjük meg a nyomozást. Az
ún. „kiemelt” bűncselekmények felderítésében eredményességünk jónak mondható.
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Az ismeretlen tettesek felderítését továbbra is nehezíti az állampolgárok, esetenként egyes
sértettek nem kellő segítőkészsége, mivel tartanak attól, hogy a nyomozási szakban történő
tanúkihallgatásukat követően az elkövetők őket megfenyegetik, valamint a későbbiek
folyamán a bírósági tárgyalásra beidézik. Az információszegény feljelentések száma továbbra
is nagy, a sértettek nagy része még mindig a rendőrhatóság kizárólagos feladatának tekinti a
bűncselekmények megelőzését és felderítését. A sértettek továbbra sem tesznek meg minden a
vagyonbiztonságuk érdekében, az erőszakos cselekmények esetén ittasságuk miatt sok
esetben semmilyen információval nem tudják segíteni a nyomozást.
Az ügyek egy részében a forrónyomon üldözés lehetősége elvész, a helyszínek pedig
nyomszegények. Az ellopott tárgyak többnyire fémtárgyak, amelyeket a fémátvevő helyeken
értékesítenek. Jellemzővé vált, sajnálatos módon, az un. trükkös módon elkövetett lopás
illetékességi területünkön. Többnyire idős emberek sérelmére követik el és mindig valamilyen
vásárlás ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan jellemzően készpénzt lopnak el. A felderítést
nagyban nehezíti, hogy ezen bűncselekményeket utazó bűnözők követik el, akik nem a
kapitányság illetékességi területén laknak és a helyszínről gépkocsival azonnal távoznak.
Kapitányságunk 477 tárgy és 698 személy körözését rendelte el, körözési akciót 10
alkalommal tartottunk.
2. A nyomozási eredményesség
Kapitányságunkon a nyomozati eredményességi mutató 2009. évben 47,02 %, míg 2010.
évben 54,59 % volt. A lakosság kriminális érzékenységét befolyásoló bűncselekmény típusok
nyomozás eredményességi mutatója átlagosan 50 % körüli értéket mutat. A testi sértések
nyomozás eredményességi aránya 89,93 %, a lopásokat 31,01 %-ban, a betöréses lopásokat
23,58 %-ban, a csalásokat 61,67 %-ban, a rablásokat 63,16 %-ban, a garázdaságokat 89,14 %ban, a kábítószerrel visszaéléseket 98,08 %-ban sikerült felderíteni.
2010. évben 88 esetben, 2009-ben 52 esetben fejeztünk ügyet be bíróság elé állítási javaslattal
és 120 esetben hiúsult meg egyéb ok miatt az általunk kezdeményezett bíróság elé állítás.
A bíróság elé állítás lényege az, hogy az általános két hónapos nyomozási határidő, illetve az
ügyészség rendelkezésére álló határidők lerövidülnek és a bűncselekmény elkövetésétől
számított 30 napon belül – a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 517. §-ában
meghatározott feltételek fennállása esetén – a terhelt bíróság elé kerülhet. A több hónapos,
illetve sok esetben több éven át folyó büntetőeljárások helyett így a bűncselekmény
elkövetésétől az ítélet kihirdetéséig mindösszesen 30 nap telhet el.
A további nyomozások számát és az eljárások eredményességét negatív irányba befolyásolja
az évről-évre változáson átmenő és állandóságot szinte alig mutató, egyre fiatalabb bűnügyi
állomány, akik még hiányos szakmai ismeretekkel rendelkeznek. A helyzetet tovább nehezíti
az egy főre eső bűnügyek magas száma okozta nagyfokú leterheltség.
Az időszerűséget vizsgálva az elmúlt évben megállapítható, hogy az ügyek nagy része, 74,09
%-a 60 napon belül befejezésre került, 60 napon túl az eljárások befejezésére általában az
elhúzódó szakértői vizsgálatok, valamint az ügy bonyolultabb jogi megítélése és tényállása,
továbbá a sértett illetve az elkövető nagy száma miatt kerül sor. 15 napon belül az ügyek 3,5
%-át, 30 napon belül 4,24 %-át, 31-60 nap között az ügyek 66,8 %-át, 61-90 nap között 3,8
%-át, 121-180 nap között az ügyek 15,46 %-át, míg 180 napon túl 6,65 %-át fejeztük be. A
folyamatban lévő ügyek száma előadónként 20-30 között volt, így figyelembe véve a
nyomozati eredményességet, a hatékonyságot jónak értékelem.
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Az elmúlt évben befejezett ügyek közel 60 %-át a Bűnügyi Osztály állománya dolgozta fel.
2010. évben 475 esetben vettük igénybe a bűnügyi technikai tevékenységet, melyből 433
helyszíni szemle és egyéb nyomozási cselekmény alkalmával, 42 pedig közigazgatási
eljárások kapcsán történt. A technikai tevékenység igénybe vétele évről-évre emelkedő
számot mutat.
A helyszíni nyomrögzítések színvonala összességében javult az utóbbi időben, 429 ujj- és
tenyérnyomot rögzítésből, 171 további vizsgálatra alkalmas volt.
Minden olyan esetben, ahol megvolt a lehetősége a nyomrögzítésnek, szemle megtartására
került sor, melyeknél már digitális fényképezőgép került használatra és 7 esetben videó
felvétel is történt.
2010. évben 26 személy őrizetbe vétele történt meg, míg őrizetből előzetes letartóztatásba
helyezésre 24 fővel szemben került sor.
A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket az ügyészségi vizsgálatok
törvényesnek és megalapozottnak tartották, a fogva tartás körülményeit rendben találták. Az
általunk történő előterjesztés alapján az ügyészség csak egy ügyben nem tett indítványt az
őrizetben lévő terhelt előzetes letartóztatására, tehát előterjesztéseink megalapozottak voltak.
3. A közigazgatási jogkörben végzett munka
A rendkívüli halálesetek vizsgálatát továbbra is kizárólag a Bűnügyi Osztály végzi. A
helyszíni – és halottszemlék többségét, – mivel az események nagyobb részt hivatali
munkaidőn túl kerülnek bejelentésre, – a forrónyomos szolgálat látja el, de az ezt követő
vizsgálatokat az erre kijelölt 1 fő nyomozó hajtja végre.
A rendkívüli halálesetek miatt indított eljárások száma 2009-ben 37, míg 2010 évben 35 volt.
A 2010. évi befejezett ügyeket vizsgálva az öngyilkosok száma 14 volt, 2 személy balesetben,
7 fő kihűlésben hunyt el. 1 esetben természetes halál került megállapításra és 1 főnél
tisztázatlan haláleset. A nem rendkívüli halálos ügyek száma 38 db volt.
A közigazgatási eljárás keretében nem került megállapításra emberölés gyanúja. Egy
tűzesettel összefüggő haláleset vizsgálta történt 2010. évben, halállal járó munkabaleset, vízi
baleset nem volt. Azonosítatlan holttest ügyében nem folytattunk közigazgatási eljárást.
2010. évben 227 fő eltűnését jelentették be, ebből 54 fő volt felnőtt és 139 fő fiatalkorú, míg
34 fő gyermekkorú. Felkutatásukra minden szükséges intézkedést megtettünk. A kiskorú
eltűntekből 56 fő családból és 117 személy nevelőotthonból tűnt el, illetve szökött meg, 32 fő
esetében eltűnése miatt egy éven belül többször is tettek bejelentést. Bűncselekmény
áldozatává az eltűnt személyek közül 1 fő vált, és 3 személy követett el bűncselekményt.
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A bűnmegelőzési munka
Kapitányságunkon, alapfeladatából is adódóan, a Bűnügyi Osztály végzi a bűnmegelőző
tevékenységet. Az osztályon függetlenített fiatalkorú vonalvezető nincs, azonban a feladat
ellátásra az egyéb bűnügyi felderítő tevékenysége mellett 1 fő tiszt van kijelölve.
2010. évben 5 oktatási intézményben összesen 28 osztályfőnöki órát tartottunk. Ezen
előadásaink főként a fiatalkorú bűnözés és sértetté válás, valamint „együtt a kábítószer ellen”
téma köré csoportosultak.
A fentieken túl, felkérésre előadást tartottunk civil szervezeteknél (Integrált Gyermekjóléti
Intézmény és Családsegítő Szolgálat), valamint a városban működő Idősek Klubjában.
2010. évben a helyi önkormányzat által megrendezett Ózdi Napok és Ózdi Expo
rendezvények keretén belül kapitányságunk, mint minden évben ez idáig, most is szerepelt
egy bűnmegelőzési standdal.
A bűnügyi állomány a közterületi szolgálattal együttműködve a múlt év folyamán is több
alkalommal, a húsvéti, valamint a karácsonyi, újévi ünnepek előtti időszakban bűnmegelőző
portyaszolgálatot látott el.
Az Ózdi Rendőrkapitányság 2 vezető beosztású tagja folyamatosan előadást tart a putnoki
Serényi Béla Gimnázium 3., és 4., évfolyamos rendvédelmi tagozatán. Ezen tanulók és az
Ózdi Polgárőr Egyesület tagjainak bevonásával a strandlopások megelőzése és megszakítása
érdekében újra megszervezésre került a „Diákok a biztonságért” akció.
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 a kiskorú
testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését.
A megelőző vagyonvédelmet szolgálja az Ózd városában üzemelő térfigyelő rendszer, amely
jelenleg 10 kamerából áll és további 3-mal bővül.
Több alkalommal, megelőző jelleggel ellenőrzést tartottunk a város és vonzáskörzetében
működő, minden olyan intézményben, ahol nagyobb pénzforgalom fordul elő (OTP, posták,
takarékszövetkezetek, bankok). A postával történő kapcsolattartás folyamatos.
Bűnmegelőző munkánk során továbbra is rendszeres tájékoztatást adunk megtörtént
bűncselekményekről. Az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány anyagi támogatásával
sokszorosított szórólapok útján több alkalommal felhívtuk a lakosság figyelmét arra, hogy
hogyan kerülhetik el a bűncselekmény áldozatává válást.
A telefontanú programon keresztül 2010. évben 8 bejelentés érkezett.
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II. A KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

1. A Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzete
A statisztikai mutatók alapján a közrendvédelmi szolgálat a kitűzött célokkal azonosult.
Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi- és a helyi
elvárásoknak, annak ellenére, hogy a kapitányság állományában az év első felében több mint
14 fős hiány jelentkezett. Az aktuálisan rendelkezésre álló erők helyzete néha igen feszítetté
tette a közterületi szolgálatok tervezhetőségét, az alapfeladatok megoldhatóságát. A Miskolci
Rendészeti Szakközépiskolából az első félévben végzett 10 fő érkezése nélkül sok esetben
nem is sikerült volna.
Az elért eredmények egyértelműen az aktív közterületi intézkedéseknek, nagyszámú fokozott
ellenőrzéseknek és helyi közbiztonsági akcióknak köszönhetőek, melyekhez az év 2. felétől
rendszeresen kapott megerősítő erőt kapitányságunk állománya, a B.-A.-Z. MRFK Bevetési
Szolgálatától és a Készenléti Rendőrség állományától (Nyírbátor, Budapest, Szombathely,
Győr).
Az objektív- és a szubjektív feltételek figyelembevételével történtek a szolgálattervezések,
szervezések, az esetlegesen szükséges módosítások, átcsoportosítások, feladathoz rendelések.
A számadatokat, valamint a vonatkozó szabályzókat figyelembe véve a közterületi
szolgálatokat, a közterületi rendőri jelenlétet a lehető leghatékonyabban és
leggazdaságosabban törekedtünk megtervezni, megszervezni és végrehajtani.
Területünk térbeni és időbeni rendőri lefedettségét, a lehető leggyorsabb reagálást és az
elvárható megelőzési feladatokat igyekeztünk mindenkor biztosítani, együttműködve az
lakosság önszerveződő egyesületeivel és az együttműködő szervekkel.
Legjelentősebb feladataink közé tartoztak a fa-és fémlopásokkal kapcsolatos akciók, hazánk
közbiztonságának megszilárdítására elrendelt fokozott ellenőrzések végrehajtásai, az
országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatos rendőri
feladatok végrehajtása, illetve a területen megtartott rendezvények felügyeleteinek, zavartalan
lebonyolításának megfelelő rendőri segítése, biztosítása.
Az év minden időszakában jól biztosítottuk a rendezvényeket, felügyeltük a közterületet
érintő megmozdulásokat és sportrendezvényeket. Sem a rendezvényeken, sem azok
körzetében rendkívüli esemény nem történt.
2. Intézkedési mutatók alakulása
A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési készsége, aktivitása javult. Törekedtünk
összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő, segítő
jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre történő gyors és határozott reagálással.
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ELFOGÁS (év/fő):
Év:
bcs. tettenérés:
2009.
2010.

166
198

ELŐÁLLÍTÁS (év/fő):
Év:
bcs. gyanú
miatt:
2009.
292
2010.

430

körözött
(elfogatóparancs):
244
221

egyéb ok:

összes:

1
11

411
430

szabs. tov.
folyt.:
193

mintavétel:

igazolás:

összes:

61

egyéb
ok:
46

85

368

142

61

59

1060

677

FELJELENTÉS (év/fő):
Szabálysértési feljelentés:
Büntető feljelentés:

Összes:

2009.

668

548

2224

1865

Összes
szabs.
felj.
4670

2010.

850

555

1822

2325

4702

HELYSZÍNI BÍRSÁG (év/fő/Ft):
Járművezetővel szemben:

Tulajdon
elleni

Járművez
ető

Egyéb

2009.

Fő
2465

Ft
16.926.000,-

Gyalogossal
szemben:
Fő
Ft
21
225.000,-

2010.

2406

17.383.000,-

112

888.000,-

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS (év/fő/Ft):
1/1975. (II. 05.) KPM-BM egy.
rend. alapján:
Eset
Kiszabott bírság
(Ft)
2009.
178
2.250.000,2010.

672

20.942.000,-

Összes
feljelent.

5552

5338

Egyéb
Összes:
szabálysértés:
Fő
Ft
Fő
Ft
362 2.880.000, 2848 18.862.000,436

3.624.000, 2954

21.895.000,-

1988. évi I. tv. a- j.) pontok
alapján:
Eset
Kiszabott bírság
(Ft)
20
5.040.000,23

2010. évben összesen 103 esetben éltünk az ideiglenes
jogintézményével, illetve őrizetbe vételt 188 esetben alkalmaztunk.

15.120.000,-

megelőző

távoltartás

A 2009. évi 9.777 közterületi óraszámhoz viszonyítva 2010. évben 1.141 órával emelkedett a
közterületi órák száma.
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Reagáló képességünket megőriztük. Az objektív helyzettől függően tudtuk „kiszolgálni” a
bejelentőket. Jog- vagy érdeksérelemről – késedelmességünk okán – nincs tudomásunk.
Intézkedéssel szemben 16 esetben jelentettek be panaszt, melyből 4 jelenleg is folyamatban
van, a többi kivizsgálása megtörtént. A panaszok alapján fegyelmi-, illetve büntetőeljárás
megindítására nem került sor.
2010. évben 4 esetben történt hivatalos személy elleni erőszak, melyből 3 főt előzetes
letartóztatásba helyezett a bíróság, minden esetben az elkövetés befejezett volt.
3. Szolgálati ágak tevékenységének értékelése
a.) Járőrszolgálat
A járőrszolgálati feladatokat a Közrendvédelmi Alosztály, illetve a Határrendészeti Alosztály
állománya látta el, az őrsökön a járőri állomány, melyet több esetben a körzeti megbízottak
közreműködésével tudtuk teljesíteni.
A járőrök és a körzeti megbízottak vezényléses munkarendben teljesítenek szolgálatot, az
átfedő szolgálatok a beszámoltatásokkal és parancsnoki eligazításokkal együtt megoldottak.
A közterületi szolgálatok végrehajtása során az állomány jogszerűen és szakszerűen használta
kényszerítő eszközeit. Aránytalan sérülést egy esetben sem okoztak, a parancsnoki
kivizsgálások azonnal megtörténtek. Panasz, bejelentés a kényszerítő eszközök alkalmazása
miatt nem történt. Fogdai rendkívüli esemény 2010 – ben 4 esetben következett be, ebből 2
alkalommal az előállító helyiségben követettek el önkárosítást, 2 esetben az előállítás során az
előállított elesett.
b.) KMB szolgálat
A közrendvédelmi állomány bűnügyi munkában való részvétele megfelelő.
A 23140-66/2009. általános számú Országos Rendőr-főkapitány úr által jóváhagyott – körzeti
megbízotti szolgálat hatékonyságának növelésére irányuló – Intézkedési Tervben
meghatározottak szerint, más beosztások átminősítésével új kmb-s státuszok kialakítása,
Farkaslyuk, Arló községek vonatkozásában 2009. júniusával végrehajtásra került, a
beosztásokat feltöltöttük.
A körzeti megbízottainak illetékességi területe teljesen lefedi az Ózdi Rendőrkapitányság
működési területét.
Jelentős eltérések tapasztalhatók egy-egy kmb terület vonatkozásában – pld. Farkaslyuk, Ózd
– mint különösen veszélyeztetett település – pld. Kissikátor, Bükkmogyorósd – mint nem
veszélyeztetett település. Ezen települések vonatkozásában egy-egy körzeti megbízott
feladata, leterheltsége is eltérő képet mutat. 2009-2010 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 rendőrök a tanévekben elvégezték a részükre meghatározott feladatokat,
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összesen 25 oktatási intézményben. Első ízben lebonyolítottuk az I. SZIRENA, avagy
„Szolgálatban az iskola rendőre napján” elnevezésű rendezvénynapunkat, melynek alkalmával
amatőr színészekkel játszottunk el jogsértéseket általános iskolásoknak – bűnmegelőzési
jelleggel.
A 25 körzeti megbízotti státuszból 25 betöltött, és mindenki nyomoz, 2010. 08. 19-e óta pedig
végzik a tulajdon elleni szabálysértések kapcsán az ismeretlen tettessel szembeni előkészítő és
gyorsított eljárásokat is.
c.) Határrendészeti tevékenység
Államhatárral kapcsolatos jogsértő cselekmény 2010. évben 114 esetben került felfedésre.
Ezen cselekmények főként a schengeni övezet országainak állampolgárai által (96 szlovák, 9
lengyel, 7 cseh, 1 román ), illetve 1 fő thaiföldi állampolgár által kerültek elkövetésre. 67 volt
úti okmánnyal, 47 külföldiek rendészetével kapcsolatos.
A B-A-Z. Megyei RFK által szervezett migrációs fokozott ellenőrzésben az osztály 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. 2010. évben 695 esetben indult közigazgatási eljárás az 1988 évi I. tv. 20.§
alapján és 23.575.000, - Ft bírság került kiszabásra.
2010. évben 23 esetben indult közigazgatási eljárás KKT. 20. § a-j.) pont alapján. A
kiszabásra került bírság összege 15.120.000,- Ft volt. 672 esetben indult közigazgatási eljárás
a KKT. 20. § k.) pont alapján. A kiszabásra került bírság összege: 8.455.000,- Ft.
A közigazgatási eljárásokkal kapcsolatosan elmondható, hogy az állampolgárok jogkövetésre
hajlandósága nem javult az elmúlt évhez képest. A befizetési hajlandóság nagyon minimális,
mivel az indult eljárásokból (695 db) eddig 391 eljárásban végrehajtást kellett kérni.
4. Egyéb szolgálati tevékenységek
a.) Akciók
A kapitányság közrendvédelmi állományát a 15521/2010 ált. számú, „Hazánk
közbiztonságának megszilárdítására” kiadott ORFK Intézkedési terv, valamint a
3361/1/2010.ált. B.-A.-Z. MRFK Intézkedési tervben foglalt „A megye közrendjének,
közbiztonságának megszilárdítására, a térség biztonsági helyzetének javítására” irányuló
fokozott ellenőrzésekbe, valamint a helyi szervezésű akciószolgálatokba vontuk be. Az akciók
során a bűnügyileg frekventált területek, szórakozó - és csoportképző helyek, a roma
kisebbség, idősek által lakott települések, illetve a veszélyeztetett települések kerültek
ellenőrzésre.
2009. évben
Akciók és razziák
Közbiztonsági
Közlekedési
Egyéb
Összesen

Eset
129
22
7
158

Részt vett erő /fő/
1159
35
38
1232

Tett intézkedés
1230
61
54
1345
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2010. évben
Akciók és razziák
Közbiztonsági
Közlekedési
Egyéb
Összesen

Eset
358
12
2
372

Részt vett erő /fő/
4009
26
10
4045

Tett intézkedés
6893
47
10
6950

A közrendvédelmi állomány 2010 – ben 138 esetben kezdeményezett erdőgazdálkodással
kapcsolatos eljárást, a fa szállítmányok ellenőrzése során, mely minden esetben (a büntető és
szabálysértési eljárások mellett) megküldésre került a Heves Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának.
b.) Biztosítási feladatok
Az időszak kiemelkedő rendezvényei adták meg erre vonatkozó feladatainkat.

Gytv.
Sport
Egyéb
Össz.

Eset
1
11
32
44

Részt vevő erő
4
191
243
438

Int. szám
0
7
19
26

Az egyes rendezvények biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a
rendezőkkel, az általuk felkért rendfenntartókkal. Szakmai irányításunkat elfogadva
eseménymentesen ténykedtek.
c.) Csapatszolgálati feladatok
2010. évben a B.A.Z. MRFK csapaterős századába 5 fő állandó és 5 fő tartalék volt beosztva.
A biztosítások, rendezvény felügyeletek során összesen 2 alkalommal
10 fő vett részt 30
óra időtartamban. Képzésen 1 alkalommal 5 fő vett részt 80 óra időtartamban.
d.) Szolgálati állatok
A közrendvédelmi állomány kezelésében 4 szolgálati kutya van, melyből mind kiképzett, de 1
- betegség miatt - az év közepére szolgálati feladatok ellátására alkalmatlanná vált. Mind a 4
szolgálati kutya a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályon van. Szolgálati
igénybevételük objektív okok miatt (szaktanfolyam, beosztásváltozás, stb.) nem érte el a
kívánt mértéket, de az év második felében jó színvonalon alkalmaztuk őket a biztosításokban,
járőrszolgálatokban és fokozott ellenőrzésekben. Kényszerítő eszközként nem kerültek
alkalmazásra.
2011. évi feladat meghatározás, hogy a járőr kutyavezetők szolgálatukat csak szolgálati
állattal láthatják el, a kutyás körzeti megbízottak pedig közterületi szolgálatuk legalább felét.
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III. A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
1. A közlekedési helyzet
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 baleset - megelőzési, illetve
propaganda tevékenység hatékonyabb, célirányosabb végzését.
Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a közúti forgalom sűrűsége, illetve nagysága az
elmúlt évhez viszonyítva jelentősen nem változott, a közúthálózatot érintő infrastrukturális
beruházás nem volt, azonban növekedett a külföldi állampolgárok jelenléte, ezen belül pedig a
25-ös, ill. 26-os főút, a bánrévei határátkelőhöz való közelsége miatt a tehergépjármű
forgalom szempontjából nemzetközi tranzit útvonal lett.
A közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének ellátása során szakhatóságként
hatékonyan és célravezetően együttműködött az önkormányzatokkal, ill. 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. 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 2010-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.
2. A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben 84 személyi sérüléses
közúti közlekedési balesetet helyszíneltünk. Ez az előző évhez képest 13 %-os csökkenést
jelent.

Halálos kimenetelű
Súlyos sérüléses
Könnyű sérüléses
Összesen:

A balesetek súlyossága kimenetel szerint
2009. év
4
37
55
96

2010. év
3
30
51
84

A közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység eredményeképpen a halálos eredményű
közlekedési balesetek esetében 25 %-os, a súlyos sérüléses balesetek esetében 19 %-os, míg a
könnyű sérüléses balesetek esetében 7 %-os csökkenést lehet elkönyvelni.
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Az elmúlt év során helyszínelt 84 balesetnél összesen 119 fő sérült meg, ebből 3 fő
elhalálozott, 36 fő súlyos, míg 80 fő könnyű sérüléseket szenvedett. Külföldi állampolgár 1
alkalommal okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet.
Baleseti okok:
gyorshajtás
előzés
kanyarodás
elsőbbségi jog
gyalogos hiba
figyelmetlenség
egyéb ok

40
5
8
5
5
13
8

A 84 sérüléses baleset közül 21 alkalommal volt ittas állapotban a baleset okozója, ebből 1
halálos, 4 súlyos sérüléses, míg 16 könnyű sérüléses volt.
Személyi sérüléses balesetek okozóinak megoszlása
személygépkocsi vezetők
49
tehergépkocsi vezetők
7
motorkerékpárosok
6
kerékpárosok
13
smkp. vezetők
3
autóbuszvezető
0
egyéb jármű
1
gyalogos
5
Alkoholszondás ellenőrzések alakulása
2009. év
2010. év
alkoholszondás ellenőrzés
3004
2070
Pozitív alkoholszonda
73
112
A napi szolgálat ellátás mellett a kis létszámú állomány jelentős számú fokozott közúti
ellenőrzés végrehajtásában, regionális fokozott közúti ellenőrzésekben, különböző témájú
TISPOL akciókban, ADR-AETR ellenőrzésekben vett részt megfelelő hatékonysággal.
Rendszeresen sebességellenőrzéseket végzett a sebességellenőrző készülékkel. Az év során
több versenyautó tesztelésre, ill. 3 autóverseny megszervezésére és rendőri biztosítására került
sor.
3. Baleset-megelőzési, illetve propaganda tevékenység
-

„Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” rajzpályázat óvodások és általános iskolások
részére.
Közlekedésbiztonsági vetélkedő Bánrévén (kerékpáros elméleti és ügyességi verseny
általános iskolások részére).
Kerékpáros iskolakupa elnevezésű közlekedésbiztonsági verseny általános iskolások
részére, amelynek első helyezettje a megyei döntőben részt vett.
„Hull a hó-téli közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázat óvodások és
általános iskolások részére.
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-

-

-

Szeptember hónapban az iskolakezdéssel kapcsolatosan közlekedésbiztonsági
megelőző tevékenység a tanévkezdési közlekedésbiztonsági kampány keretén belül.
A rendőrkapitányság Mikulás ünnepségén a gyermekek részére elméleti közlekedési
vetélkedő megtartása.
Ózd Újváros téri Iskola megkeresésére az osztályfőnöki óra keretén belül
közlekedésbiztonsági megelőző, felvilágosító oktatás végrehajtása.
Petőfi úti és Szennai óvoda közlekedésbiztonsági pályázatának részeként Ózd, Ifjúsági
Parkban közlekedésbiztonsági nap megrendezése.
A BAZ. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által meghirdetett kampány keretein
belül a téli közlekedésre való átállással kapcsolatos közlekedésrendészeti akció
végrehajtása, amelynek során láthatósági eszközöket adtunk át.
Ózd, Olvasóban megrendezett „I. SZIRENA” közbiztonsági rendezvényen
közlekedésbiztonsági megelőző, felvilágosító előadás, bűn- és baleset megelőzési
témájú rajzpályázattal kibővítve.
Az EGK közlekedésbiztonsági szervezete által Budapesten megszervezett TISPOL
baleset-megelőzési szemináriumon részvétel.
Az ittasan okozott közlekedési balesetek visszaszorítása, megelőzése érdekében
végrehajtott helyi közlekedési akciók.
A BAZ. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított közlekedésbiztonsági
témájú megelőző, felvilágosító tájékoztató témájú propaganda szóróanyagok átadása.
Sajóvárkonyi napok rendezvényen közlekedésbiztonsági vetélkedő végrehajtása.

IV. AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
1. Szabálysértési tevékenység
A beérkezett feljelentések száma a 2009. évi 3310-ről, 2010. évben 2621-re, 26 %-al
csökkent. Az összes szabálysértések vonatkozásában megállapítható, hogy közlekedési
szabálysértések miatt indítják a legtöbb eljárást. A kiemelt közlekedésrendészeti
szabálysértések száma 535-ről 323-ra csökkent, 65 %-kal, a közlekedési szabálysértések
száma 4707-ről 2185-re mérséklődött, 115 %-kal.
A kiemelt, közlekedés biztonságát sértő és veszélyeztető cselekmények közül az ittas
járművezetések száma 107-ről 62-re csökkent, 72 %-kal, a sebességkorlátozás jelentős
túllépése 10-ről 7-re, 42 %-kal változott, a közúti közlekedés rendjének megzavarása
szabálysértés miatt készült feljelentések száma 56-ról 36-ra, 55 %-kal esett vissza.
A közúti járművezetéstől eltiltások száma 250-ről 175-re csökkent, 42 %-kal.
A tavalyi év azonos időszakához képest a megbüntetett személyek száma 2291-ről 1983-ra
csökkent, 15 %-kal. A kiszabott pénzbírság a tavalyi évben 53.569.000,- Ft volt, a vizsgált
időszakban 44.421.000,- Ft, ami visszaesést mutat. Az egy főre eső pénzbírság átlaga 22.401,Ft.
A közbiztonság javítása érdekében szükségessé vált egyes törvénymódosításokról szóló 2010.
évi LXXXVI. törvény – 2010. augusztus 19-i hatállyal – újabb négy szabálysértés
vonatkozásában tette lehetővé az elzárás büntetés alkalmazását.
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Ezek:
1.
2.
3.
4.

A tulajdon elleni szabálysértések (Sztv 157.§)
Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel (Sztv 152/B.§)
Magánlaksértés (Sztv 139.§)
Valótlan bejelentés (Sztv 153.§)

A törvénymódosítás a fenti kiegészítésekkel tizenegyre emelte az elzárással sújtható
szabálysértések számát.
A szabálysértésekről szóló törvény előírásai szerint az elzárással is sújtható szabálysértések
a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak.
Bár az eljárás lefolytatása és az érdemi döntés meghozatala a bíróság hatáskörébe tartozik, de
– a fenti törvénymódosítás értelmében – a rendőrség két esetben
 a tulajdon elleni szabálysértések (Sztv 157.§), valamint a
 feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel (Sztv 152/B.§)
szabálysértése esetén
a tényállás felderítése, az elkövető kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök
felkutatása és biztosítása érdekében úgynevezett „bírósági eljárást előkészítő eljárást”
folytat le, melynek során az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása
céljából őrizetbe veheti.
A jogszabályváltozás miatt jelentősen emelkedett az ún. „gyorsított” eljárások száma. Az
elzárással sújtható szabálysértések elkövetése miatt 2009. évben 26 fő, 2010-ben 123 fő lett
szabálysértési őrizetbe véve, ami 362 %-os növekedés. A bíróság az esetek nagy többségében
pénzbírsággal sújtotta az eljárás alá vont személyt.
A törvényi szigorításon túlmenően a kistelepüléseken élők szubjektív biztonságérzetének
javítására, a termény és falopások megelőzése és megakadályozása érdekében megyénkben az
elmúlt időszakban számos helyi együttműködés született és közös járőrszolgálat indult útra
főként rendőrök, erdészek, mezőőrök és polgárőrök részvételével.
Az eddigi adatok tükrében fontos kiemelni, hogy megyénkben:
 a tulajdon elleni szabálysértés miatt őrizetbe vett személyek között nem jellemzőek a
visszaesők, továbbá
 az egyes áruházak visszajelzései alapján megállapítható, hogy jelentősen lecsökkent a
„notórius bolti szarkák” száma is az utóbbi időben.
A fentiek alapján - a törvény szigorító rendelkezéseit, valamint az eljárási adatokat
összegezve - megfogalmazható, hogy a jogszabály-változás alapvetően beváltotta a hozzá
fűzött reményeket.
2. Engedélyügyi tevékenység
2010. évben kapitányságunkon 320 fő fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyt és az
általuk tartott 815 db fegyvert tartottuk nyilván.
Mind a fegyvertartási engedéllyel rendelkezők, illetve az általuk engedéllyel tartott fegyverek
számában kismértékű csökkenés tapasztalható. A beadott kérelmekből 46 db fegyver
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megszerzésére lett engedély kiadva, amely kevesebb az előző évhez (74) képest. Elutasításra
nem került sor. A fegyvermegújítási kérelmek száma az előző év azonos időszakához képest
21-ről 23-ra nőtt. Fellebbezésre 1 alkalommal került sor. Az újonnan kiadott fegyvertartási
engedélyek száma 9-ről 10-re változott. A fegyvertartási engedély érvényességi idején belül 3
esetben lett a fegyvertartási engedély visszavonva. Az éves adminisztratív ellenőrzés során
823 „input” személy ellenőrzését hajtottuk végre, ebből 56 fő esetében jelentkezett találat. A
gáz-és riasztófegyver viselési engedély visszavonására 14 fő engedélyes esetében kellett
intézkedni.
Európai Lőfegyvertartási Engedély 3 fő részére került kiadásra. A kiadott engedélyek számát
tekintve 5-ről 3-ra történő mérséklődés tapasztalható. Egészségügyi, pszichológiai
alkalmasság bejegyzését 84 fő esetében végeztük el. Fegyver műszaki érvényességének
bejelentésére 42 esetben került sor.
A kiadott gáz- és riasztófegyver viselési engedélyek számában a tavalyi év azonos
időszakához képest 132-ről 41-re történő, jelentős csökkenés tapasztalható.
2010. évben 78 fő fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy ellenőrzését végeztük el.
Végrehajtottuk az illetékességi területen található lövészklub, valamint lőtér ellenőrzését.
A kiadott személy- és vagyonőri igazolványok számában 186-ról 102-re történő csökkenés, a
személy - és vagyonvédelmi működési engedélyek számában (1 fő) változás nem
tapasztalható. A kérelem elbírálásakor 1 fő esetében elutasításra került sor, mivel a kérelmező
nem felelt meg a törvényben előírt feltételeknek, valamint 2 fő személy- és vagyonőr
igazolványa került bevonásra.
Feldolgozásra került a hatóságunkhoz érkezett személy- és vagyonőrök esetében a
„lekérdezettek listája”. Elvégeztük az adott személyeknél a találati listában szereplő
nyilvántartási adatok tételes elemzését. Fokozottan odafigyeltünk az adatvédelmi szabályok
szigorú betartására. A lekérdezési listában összesen 881 „input” személy szerepel. A vizsgálat
során 64 fő esetében jelentkezett találat. Az elsődleges ellenőrzés eredményeként 3 fő
személy- és vagyonőr igazolványának bevonására, valamint 9 személy esetében az igazolvány
visszavonására kellett intézkedni.
2010. évben 2 társas és 1 egyéni vállalkozást vontunk ellenőrzés alá, valamint 30, a
tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott került ellenőrzésre. Az ellenőrzések során
szándékos bűncselekmény elkövetésén, valamint az SzVMt-ben meghatározott szabályok
megszegésével megvalósított szabálysértés elkövetésén személy- és vagyonőr nem lett tetten
érve. Személy- és vagyonőr igazolvány helyszíni elvételére nem került sor.
Társszervekkel, illetőleg más hatóságokkal összevont ellenőrzés során összesen 7 személy és vagyonőr lett ellenőrizve. Felügyeleti bírság a vizsgált időszakban nem került kiszabásra.
Robbantóanyag raktár illetékességi területünkön nincs. A pirotechnikai termékek
felhasználása 4 alkalommal került ellenőrzésre.
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V. ÓZD VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁRÓL
1. A bűnügyi fertőzöttség bemutatása
A Kapitányságunk illetékességi területéhez tartozó települések közül mindig is kiemelt
figyelmet fordítottunk Ózd városára, mely település mind kiterjedésében, mind
lakosságszámában, mind pedig értékeiben kiemelkedik a többi település közül. Mivel a város
bűnügyi fertőzöttsége magas, a fokozott ellenőrzések végrehajtása miatti település-besorolás
alapján Ózdot az I. számú, azaz kiemelten veszélyeztetett települések kategóriájába helyeztük.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a napi szolgálati feladatok ellátása mellett a városban
minden nap fokozott ellenőrzést hajtunk végre – külön terv alapján.

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 2009-2010. évben, Ózdon
Bűncselekmény főcsoportok

2009. 1-12.
hó

2010. 1-12.
hó

Tendencia
az előző
évhez

Személy elleni bűncselekmények
Közlekedési bűncselekmények
A Házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények
Államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélettisztasága
elleni bűncselekmények
Közrend elleni bűncselekmények

150
70
21

169
70
19

13

3

405

504

Gazdasági bűncselekmények
Vagyon elleni bűncselekmények
Honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények

45
1025
0

101
824
0

Regisztrált bűncselekmények összesen:

1729

1690

-2,3 %

Közterületen elkövetett bűncselekmények
Erőszakos garázda jellegű bűncselekmények

366
226

394
238

7,7 %
5,3 %

12,7 %
0%
- 9,5 %
-76,9 %
24,4 %
124,4 %
-19,6 %
0%

A területünkön regisztrált legtöbb bűncselekményt minden évben Ózd városában követik el.
2009. évben 1.729, míg 2010. évben 1.690 ismertté vált bűncselekmény történt a városban, ez
az előző esztendőhöz képest 2,3 %-os csökkenést jelent.
A bűncselekményi főkategóriákat vizsgálva a személy elleni bűncselekmények száma Ózd
városában is csak úgy, mint az Ózdi Rendőrkapitányság egész területén, emelkedést mutat. A
2009. évi 150-ről az e kategóriába tartozó jogsértések száma 2010. évben 169-re, 12,7 %-kal
nőtt. Az emelkedés okaként itt is az új bűncselekményként megjelenő zaklatás egyre
gyakoribb feljelentését említhetjük meg.
A közlekedési bűncselekmények száma a 2009-es adathoz képest nem változott, 70 maradt.
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 21-ről 19-re, 9,5
%-kal mérséklődtek.
Jelentős csökkenés tapasztalható az államigazgatás, az igazságszolgáltatás, és a közélet
tisztasága elleni bűncselekmények számában is 13-ról 3-ra, mely 76,9 %-ot jelent.
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Sajnálatos módon, Ózdon csakúgy, mint az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi
területén, a közrend elleni deliktumok száma emelkedést mutat, 405-ről 504-re, 24,4 %-kal.
Jelentős emelkedés mutatkozik a gazdasági bűncselekményeknél is, 45-ről 101-re, 124,4 %kal.
A bűncselekmények legnagyobb hányadát Ózdon is a vagyon elleni deliktumok alkotják,
melynek számában 1.025-ről 824-re, 19,6 %-os csökkenést regisztráltunk. Ez a szám két
évvel ezelőtt közel 300-al volt több. A legnagyobb hangsúlyt ezen kategória megelőzésére
fordítottuk.
A közterületen elkövetett bűncselekmények számát elemezve megállapítható, hogy míg 2009.
évben 366, addig 2010-ben 394 ilyen bűncselekményt követtek el. Az emelkedés e
kategóriában 7,7 %-os.
Kiemelt figyelmet érdemel az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények kategóriája, mely
szintén a Kapitányság teljes illetékességi területén – így Ózd városában is – emelkedést mutat.
Ez a városi adatok vonatkozásában 226-ról 238-ra történő, 5,3 %-os növekedést jelent.
Összességében elmondható, hogy Ózd városában az egyes bűncselekményi főkategóriákban
ugyanazok a tendenciák érvényesülnek, mint a teljes, 29 települést felölelő illetékességi
területünkön. Az egyes tendenciák okaira pedig a korábban leírtak a mérvadóak.
2. A bűnelkövetők és a bűnözök viktimológiai elemzése
A regisztrált bűnelkövetők száma Ózd városában 784, melyből 611 férfi és 173 nő.
A fiatalkorú bűnelkövetők száma 53, a gyermekkorúaké 30.
A regisztrált bűncselekményeket 2009. évben 1.446, míg 2010-ben 1.264 sértett (ebből 1020
természetes személy) sérelmére követték el, a csökkenés hozzávetőlegesen 13 %-os.
A sértettek korcsoporti megoszlását figyelembe véve az látható, hogy a legtöbb bűncselekményt a felnőtt korúak (18-59 év) sérelmére követik el, ezt követi a 60 év felettiek
kategóriája. Az összes sértett közül 724 volt felnőtt korú, és 211 fő 60 év feletti.
A természetes személy sértettek közül 600 volt a férfi, és 420 a nő.
Mivel a Belügyminisztérium statisztikai adatbázisát kell figyelembe venni a beszámolók
elkészítésénél, és mert ez a rendszer az egyes településekre lebontva bővebb információkkal
nem tud szolgálni, a bűnügyi és közbiztonsági helyzet aprólékosabb, számszerű értékelését
Ózd városában tovább nem lehet elvégezni.
A továbbiakban Ózd városa vonatkozásában az elmúlt időszak legfontosabb, közbiztonságot
érintő történéseiről kívánok beszámolni.
3. Térfigyelő szolgálat
A város közbiztonságának javítása szempontjából fontos új eszköz a térfigyelő rendszer,
amelynek működése 2008. december 1-jén indult meg. A térfigyelő központ a kapitányság
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ügyelete melletti üres helyiségben került elhelyezésre, mely iroda a feladatnak megfelel. Az
ügyelethez való közelség a rendszer működésénél kiemelten fontos, hiszen ez a látottakra való
leggyorsabb reagálást teszi lehetővé.
A térfigyelő kamerák felállítási helyei a városban kitáblázásra kerültek, illetve a városi
honlapon (www.ozd.hu) is fel vannak tüntetve.
A rendszer működtetése egész évben folyamatos volt, a figyelést végző kollégák megbízási
szerződéssel vannak foglalkoztatva, a megbízási díjat az önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott és a Belügyminisztériumnál elnyert pályázati forrásból finanszíroztuk.

TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT
INTÉZKEDÉSI MUTATÓK
2010. 01. 01. – 2010. 12. 31.

ELFOGÁSOK (fő):
bcs. tettenérés:

Körözött:

egyéb ok:

összes:

-

27

(elfogatóparancs)

12

15

ELŐÁLLÍTÁSOK (fő):
bcs. gyanú
miatt:

igazolás:

szabs.
továbbfolyt.:

egyéb ok:

összes:

18

4

6

12

46

SZABÁLYSÉRTÉSI FELJELENTÉSEK (fő):
Garázdaság Tul. ell. Közlek. Közter.alk. Köztiszta.
19
17
97
36
18

HELYSZÍNI BÍRSÁGOK (fő/Ft):
Közterületi
Közlekedési
alkoholfogyasztás:
szabálysértés:
Fő

25

Ft

160.000

Fő

145

Ft

938.000

Egyéb
30

TK.:
9

Összesen:

Köztisztasági
szabálysértés:
Fő

Össz.:
226

Ft

Fő

Ft

132.000

188

1.230.000

18

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS:
Összesen: 23 esetben
Összességében elmondható, hogy a térfigyelő központ működtetése nagyban segítette az Ózdi
Rendőrkapitányság mindennapi munkáját, hiszen nemcsak az egyes területek állandó
figyelése valósulhatott meg, melyek önálló intézkedéseket eredményeztek, hanem minden,
kamerák által lefedett területen elkövetett bűncselekmény esetén a felvételek visszanézésre
kerültek.
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A kamerák által megfigyelt területen élő, tevékenykedő emberek visszajelzései alapján
szubjektív biztonságérzetük javult, és a helyi lakosok egyre több helyen szeretnék a
kamerarendszer bővítését.
4. Pályázati tevékenységünk
A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma 2010. évre pályázati felhívást tett közzé az
egyes települések közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó
támogatások elnyerésére.
A pályázati felhívás során a prioritásokat a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-SzatmárBereg megyei települések, valamint e megyék területén kívül a kiemelten veszélyeztetett
települések közbiztonságának javítása, ennek érdekében a közbiztonság fenntartásában
közreműködő hatóságok, helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek együttműködéséhez
szükséges feltételek biztosítása, javítása, a koordináció és az együttműködés fejlesztése, új
módszerek kimunkálása kapta. Emellett az élet- és vagyonvédelem megóvásában
alkalmazandó eszközök, módszerek kialakításának támogatása, a helyi biztonságérzet
erősítését célzó intézkedések megvalósítása kapott hangsúlyos szerepet.
A pályázati alapra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, mint főpályázó
és az Ózdi Rendőrkapitányság, mint pályázó is jelentkezett és a pályázati adatlapon
feltüntetett célok megvalósítása, finanszírozására érdekében 14.365.223,- Ft összeget kért.
A megújuló Ózd méltó közbiztonságáért elnevezésű pályázatunkat, a kiíró szervezet pozitívan
bírálta el, és az igényelt – teljes összegű – támogatás biztosításáról határozott, mely összeg
támogatási szerződésben foglaltak szerinti felhasználása 2011. 02. 28-ig megtörtént.
A projekten keresztül megvalósított feladatok röviden:
1. Folyamatos, hétköznapokon 16 órás, függetlenített, térfigyelő szolgálathoz kapcsolódó
(Az RK elérhetőségeivel: telefon, mobiltelefon, e-mail, zöld szám) felcímkézett
szolgálati személygépkocsi kiállítása 3 fővel (1-1-1 fő rendőr, közterület felügyelő,
városőr);
2. Folyamatos, hétköznapokon 16 órás gyalogos járőrszolgálat kiállítása szintén 3 fővel;
3. Folyamatos, 24 órás térfigyelő ügyeleti szolgálat;
4. Ózd városban meglévő 10 db térfigyelő kamerához 10 db, az RK ügyeletére bekötött
hangszóró kiépítése;
5. A kamerákhoz az Ózdi RK ügyeletével közvetlen eléréssel, segélyhívó oszlop
kiépítése;
6. Ózdi RK-n „zöld szám” létrehozása.
7. A programról szórólapok + kérdőívek lakossághoz eljuttatása, kiértékelése,
nyereménysorsolás;
A lakosság felé történő kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében az egyik szolgálati
gépjárművet felmatricáztuk a kapitányság összes elérhetőségével (107-es, 112-es segélyhívó,
48/570-070-es városi szám, 06/80-205-197-es zöld szám, ozdrk@borsod.police.hu e-mail
cím, illetve a www.police.hu/borsod/ozd weblapcím).
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A függetlenített gépkocsizó és gyalogos szolgálat ellátása, illetve azok térfigyelő szolgálathoz
rendelése az intézkedések hatékonyságát és gyorsaságát fokozta, mely általános és speciális
prevenciós célokat egyaránt megvalósított.
A korábban csak napi 18 órában működő térfigyelő ügyeletet napi 24 órás ügyeleti szolgálat
váltotta fel, így a felállítási helyek állandó humán-kontrollja megoldottá vált. Az ügyeletes
jogsértés észlelése esetén azonnal küldte a függetlenített járőrcsoportokat.
A térfigyelő kamerákhoz felszerelhető hangszórók a kisebb jogsértések megelőzésében,
megszakításában a jogkövető magatartásra felhívásban kapnak szerepet, illetve az ügyeletes
azokon keresztül közvetlenül és azonnal kapcsolatba lép a közterületeken lévő személyekkel.
Az Alkotmány által meghatározott rendkívüli helyzetekben a lakosság gyors és szakszerű
tájékoztatása a hangszórókon keresztül megoldható.
A térfigyelő kamerák által megfigyelt területeken felállításra kerültek a segélyhívó pontok is,
melyek a kaputelefon megoldáshoz hasonlóan gyors, ingyenes kétoldalú kapcsolatot
jelentenek a segélykérő személye és az ügyeletes között, ezáltal szolgálva a bűnmegelőzési
érdekeket. A segélyhívó oszlopok kialakítására azért a térfigyelők által „belátott” területet
választottuk, mert így a segélyhívó modulok megrongálása, eltulajdonítása megelőzhető.
A zöld szám Ózdi RK-n történő létesítésével közvetlenül az ózdi rendőrségi ügyelet
jelentkezik, így a bejelentők – arc és név nélkül – bűnelkövetőkre, szökésben lévő
személyekre, stb. vonatkozó információkat is közölhetnek az ügyeletessel ingyenesen,
anélkül, hogy a „telefontanút” kellene hívniuk. Ez a tény a hívások – és ezzel egyenes
arányban – a bűnügyi és egyéb releváns információk számának gyarapodását jelentheti.
A projektről a lakosságot – többek között – egyik oldalán tájékoztató szöveggel, másik
oldalán kérdőívvel ellátott szórólappal tájékoztattuk, melyek a program hatékonyságát is
mérték.
A kitöltött és visszaküldött kérdőíveken feltüntetett lakossági véleményeket a napi
szolgálatszervezéskor figyelembe vesszük. Végezetül a szórólapokat visszajuttató aktív
személyek között vásárlási utalványokat sorsoltunk ki.
5. Az elmúlt években elkezdett folyamatok alakulása
a.) Közterületi alkoholfogyasztási tilalom Ózdon
Fontos hangsúlyozni azt a statisztikai mérőszámokkal nem mérhető tényezőt is, amely miatt
sok, főleg erőszakos jellegű bűncselekményt követnek el a közterületeken: ez az alkohol.
Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozta és 2008. augusztus 1-jén
hatályba léptette a közterületen történő szeszesital fogyasztást tiltó rendeletét.
A rendeletnek köszönhetően csökkent a közterületi alkoholfogyasztás, azonban még ennek
ellenére is majdnem minden héten – néha hetente több alkalommal – kell intézkednünk a
rendeletet megsértő személyekkel szemben. A jogsértések felismerését segíti a térfigyelőrendszer is.
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b.) A postai kézbesítés megváltozott szabályai
A korábbi években, minden hónap elején a posták környékén nagy létszámú csoportosulások
alakultak ki, akik a postást várták. A csoportok miatt sokszor nem volt egyszerű a posta
épületébe sem bejutni, nem beszélve az ilyenkor tapasztalható hangulatról.
A helyzet megoldása érdekében, a posta belső szabályainak sikerült érvényt szerezni,
mindenki csak a lakásán veheti fel a segély összegét, így helyreállt a posta környékének
közbiztonsága és talán a városképet is sikerült javítanunk.
c.) Telepgondnoki rendszer
Nyilván a közbiztonság fenntartása érdekében tett erőfeszítéseink nem minden esetben hozzák
meg a lakosság által tőlük elvárt eredményt. A bűnözés elleni harc azonban nem „csak” a
rendészeti szervek, ügyészségek, bíróságok és társhatóságok, társszervek feladata, hanem
egyértelműen teljes társadalmi érdek, mely ellen csak szoros, széleskörű összefogással, napi
szintű együttműködéssel vehetjük fel a harcot. Így a rendőrök, a közterület-felügyelők, a
polgárőrök és városőrök mellett 2009-ben életre hívásra került a telepgondnoki rendszer, mely
2010. év végéig fejtette ki tevékenységét.
d.) Városőrség
A Városőrség működésének biztosítása 2009. július 1. napjával, az „Út a munkához!”
programon belüli, később pedig a bérpótló jövedelemben részesülő személyek
foglalkoztatásával került megoldásra. A városőrök irányítását a Közterület-felügyelet vezetője
végzi. Folyamatosan járőröznek működési körzetükben, a rendezvények biztosításában is
állandó résztvevők, a lakossággal folyamatos kapcsolatot tartanak és a szükséges
információkat hetente eljuttatják a kapitányság felé.
e.) „Diákok a biztonságért” akció
A klasszikus bűnmegelőzési módszerek, előadások, tájékoztatók, szórólapok alkalmazása
mellett mindig új lehetőségek bevezetésén is gondolkozunk. Ilyen volt a 6 évvel ezelőtt
megálmodott „Diákok a biztonságért” akció.
Az ózdi strandfürdő területén elkövetett lopásokkal kapcsolatban sok állampolgári bejelentés
érkezett ügyeletünkre a nyári szünidőkben. A strandi lopások azonban egy csapással
megszűntek és 2006 óta csak elvétve fordulnak elő, miután a putnoki Serényi Béla
Gimnáziummal, az Ózd Közbiztonságáért Alapítvánnyal, az Ózd Vízmű Kft.-vel, a
Strandfürdővel és az Ózdi Városi Polgármesteri Hivatallal együttműködve létrehoztuk és
működtetjük a rendvédelmi tagozatos, 3-4. évfolyamos tanulók folyamatos „diákjárőrszolgálatát” a strandfürdő területén, a teljes szünidő időtartama alatt.
Az egyenruhás fiatalok nyitvatartási időben, non-stop – mindig minimum ketten – járőröznek
a strand területén és vigyáznak a sokszor felelőtlen strandolók értékeire. Erre azért is van
szükség, mivel a strandi lopások elkövetésében – sajnos – a strandolók is „közreműködtek”,
vagyontárgyaikat a fürdő területén sokszor őrizet és felügyelet nélkül hagyták hátra.
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6. Uzsora felderítések
Mint arról Önök is nagy valószínűséggel értesültek a médián keresztül, Kapitányságunk az
elmúlt évben és már az idei év elején is több uzsorás „bűnbandát” számolt fel.
2010. november 16-án, a városközpontban fogták el a rendőrök azt a 4 ózdi személyt (2 férfit
és 2 nőt), akik az elmúlt években uzsorakölcsönök folyósításából tartották fenn magukat.
A nyomozás eddigi adatai alapján megállapítható, hogy a sértettek között volt olyan személy,
aki a 2008-ban 50 %-os kamattal kölcsönkért 30.000,- Ft helyett 2010. év végére – kevesebb,
mint 3 év leforgása alatt – 1.200.000,- Ft „felhalmozott tartozást” adott át az őt súlyosan
fenyegető uzsorásoknak.
Az uzsorások és behajtóik sok esetben már a postánál várták a sértetteket, hogy az általuk
felvett segélyekből levegyék a „sáp”-ot, majd az összeget – „természetesen” 50 %-os kamattal
terhelve – újra kölcsönadták az uzsora-mókuskerékbe került sértetteknek.
A bűnelkövetők leleplezését és elfogását az Ózdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
végezte más rendőri erők bevonásával.
Az ügyben tartott házkutatások alkalmával a gyanúsítottaktól előkerült több nyilvántartás,
füzet, nevekkel, címekkel, pénzösszegekkel, több nyugdíjas-szelvény, illetve a pénzösszegek
folyósításáról szolgáló okiratok mellett pedig több, idegen személy nevére kiállított
igazolvány is.
A 4 elkövetőt az Ózdi Rendőrkapitányság őrizetbe vette, majd a Miskolci Városi Bíróság
mindannyiukat előzetes letartóztatásba helyezte.
Az azóta eltelt idő alatt összesen már 11 uzsorás elfogására és előzetes letartóztatásba
helyezésére került sor, a 2010-ben megkezdett és az azóta többször is szervezett akciók
eredményességének köszönhetően.
Az uzsorások eljárás alá vonásával egy régóta – jogosan – meglévő lakossági igénynek
tudtunk eleget tenni.
7. „I. SZIRENA”, avagy Szolgálatban az Iskola Rendőre Napján
A rendőrség és a gyermekek – illetve rajtuk keresztül a szülők – kapcsolatának javítását,
valamint ennek a fokozottan veszélyeztetett korosztálynak az áldozattá válásának megelőzését
szolgálja az ORFK Vezetője által 2008. szeptember 1-től életre hívott „Az iskola rendőre”
program, amely alapvetően az általános iskolai oktatásra épül és egyben elősegíti a rendőrség
által a gyermekek felé irányuló baleset- és bűnmegelőzési tevékenységet.
A program legfőbb célja, hogy – lehetőség szerint – minden általános iskolának legyen egy
ISKOLARENDŐRE, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal. Az
iskolarendőr fő feladata, hogy kiépítsen egy jól működő kontaktust az iskola és az illetékes
rendőrkapitányság között.
Az iskolarendőr a napi oktatás kezdete és vége előtt segít a kisiskolásoknak a forgalmas
útszakaszokon – szükség esetén forgalomirányítással – biztonságosan átjutni, folyamatos
kapcsolatot tart a gyermekekkel, az iskolaigazgatókkal, a szülői munkaközösségekkel, a
szülőkkel, szükség esetén osztályfőnöki órákra is ellátogat.
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A feladatai azonban nem csak közlekedésrendészeti jellegűek, az iskolarendőrhöz bármilyen
jogsértéssel kapcsolatosan segítségért lehet fordulni, tájékoztatást lehet tőle kérni, illetve
súlyosabb jogsértések gyanúja esetén jelzést lehet felé tenni. Szolgálati feladatainak ellátása
során kiemelt hangsúlyt fektet „iskolájára”, igyekszik megelőzni, illetve felderíteni minden
olyan jogsértést, amely speciálisan az iskoláskorúakra jelent nagymértékű fenyegetést.
A programban szereplő célkitűzések megvalósítása érdekében álmodta meg az Ózdi
Rendőrkapitányság vezetése az „I. SZIRENA, avagy szolgálatban az iskola rendőre napján”
elnevezésű rendezvényt.
A rendezvény szervezése során kapitányságunk egy általános iskolásoknak címzett
rajzversenyt hirdetett, „Bűn- és baleset-megelőzés diákszemmel” címmel.
A pályaművek a rendezvény időtartama alatt az Olvasó egyik különtermében, igen méltó
környezetben kerültek kiállításra, ezzel párhuzamosan rendőrségi egyenruha- és technikai
eszköz bemutatót is tartottunk.
A rendezvényen – a fiatalok által leggyakrabban elkövethető – tipikus jogsértéseket vittünk
színpadra, stílszerűen diákszínészekkel és hivatásos állományú rendőrök közreműködésével.
A színdarabokról DVD felvétel is készült.
8. Ózdi EXPO
A már hagyományosan megrendezésre került Expo keretein belül két standdal szerepeltek a
közrend és közbiztonság fenntartásán és javításán tevékenykedő szervezetek, köztük
kiemelten az Ózdi Rendőrkapitányság rendőrei, így a teljes nyitvatartási időben az
állampolgárok rendelkezésére álltunk, kérdéseikre válaszoltunk, tanácsokat adtunk,
segítettünk a hozzánk fordulóknak.
9. Lakástámogatási rendszer
A térség nehéz gazdasági, foglalkoztatási helyzete, a gazdasági válság helyben érzékelhető
negatív hatásai, a nagy mértékű munkanélküliség és a lakosság összetétele szempontjából Ózd
városa és az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területe nem számít rendőri
szempontból könnyen kezelhető területnek. Az itt szolgálatot teljesítő rendőrnek egy kicsit
többet, egy kicsit mást kell teljesítenie az ország más, főleg dunántúli térségéhez képest.
Nálunk a munkavégzéshez, a szolgálatteljesítéshez már komoly elhivatottság szükséges.
Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt három évben több mint 30 kollégánk adott be áthelyezési
kérelmet az ország olyan térségeibe, ahol a gondok még nem érintették meg ilyen mélyen a
lakosságot. Azt azért fontos kihangsúlyozni, hogy az Ózdon „megedződött” rendőröket az
ország minden pontján szívesen látják. Ez a tény talán ad némi megnyugvást mind nekem,
mind pedig a vezető kollégáimnak.
Az áthelyezésekkel azonban nem csak a rendőrök hagyják el szolgálatteljesítési helyüket,
hanem családjaik, sőt sokszor a nagyobb családhoz tartozó rokonaik, hogy a Balaton
környékén, a Dunántúlon kezdenek egy új, élhetőbb életet.
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A nagymértékű fluktuáció megállítása érdekében – kezdeményezésemre – az Ózd Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy évente 1.000.000,- Ft-os lakás (ház)
vásárlási és 500.000,- Ft-os felújítási, korszerűsítési, hitelkiváltási támogatást kaphatnak a
Kapitányságunk állományában szolgálatteljesítést legalább 3 vagy 5 évre vállaló rendőrök. A
támogatások nem visszatérítendőek és nagy segítségünkre vannak a munkaerő megtartásában.
A kezdeményezésnek köszönhetően 2009-ben 11 hivatásos írt alá támogatási szerződést.
Sajnos a támogatás kérész-életűnek bizonyult, így már sem az elmúlt évben, sem pedig 2011ben egyetlen rendőrt sem tudtunk ilyen módon támogatni. Kérem a Tisztelt képviselőtestületet ezirányú támogatását a jövőre vonatkozóan!
10. Helyi együttműködések
A társadalmi összefogásra Ózd országos szinten is jó példát mutat, hiszen a már említett
öntevékeny társadalmi csoportokon kívül a polgárőrség tagjai segítségével több nagy városi
rendezvényt (Ózdi Napok, Bolyoki Vigadalom, Mindenki Karácsonya, stb.) bonyolítottunk le
zökkenők és rendkívüli események nélkül. A jó kapcsolat érdekében az illetékességi
területünkön működő polgárőr egyesületekkel – és ezek közül is elsőként az ózdival –
együttműködési megállapodást kötöttünk, segítve ezzel a két szervezet munkájának
összehangolását, ezáltal pedig a hatékony munkavégzést.
Az együttműködési megállapodásokról szót ejtve nem lehet kihagyni az Ózdi és másik 13
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodásunkat sem.
Meg kell említeni, továbbá egy szintén a közelmúltra datált megállapodást. A Rendőrség már
több évtizede „felügyeli” a vadászokat. Vizsgálja a fegyvertartási engedélyek kiadásának
személyi és tárgyi feltételeit, ellenőrzi a társas vadászatok rendjét, a zsákmányt szállító
vadászok esetében a vad származását, elejtésének jogszerűségét, a vadászatra és
vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartását, legfőképpen a jogsértések
(bűncselekmények, szabálysértések) megelőzése és felderítése érdekében.
A Rendőrség és a vadászok között így – ha már csak a hatósági ellenőrzések apropójából is –
folyamatos a kapcsolat, melynek szorosabbra fűzése érdekében került megszervezésre a több
mint 600 fős létszámmal lebonyolított rendezvényünk, az I. VARETAL (az első vadászrendőr találkozó).
Az ügyészséggel, ezen belül is kiemelten az Ózd Városi 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.
Az utóbbi években rendszeres volt az együttműködésünk a Vám- és Pénzügyőrséggel.
Egymás munkájának kölcsönös segítése jellemezte kapcsolatunkat a Tűzoltósággal és a
Katasztrófavédelem szakembereivel.
Hetente egy alkalommal találkozom – egyeztetés céljából – a Közterület-felügyelet és a
Polgárőrség vezetőivel.
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Közös ellenőrzések alkalmával együttműködtünk az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
ügyosztályaival és a 8 együttműködő társszerv szakembereivel, s nem utolsó sorban az
erdészetek, erdőbirtokosságok képviselőivel, erdészeivel a falopások megelőzése, felderítése
érdekében.
Hasonlóan a korábbi évekhez, kölcsönösen konstruktívnak, problémamentesnek mondható az
együttműködésünk az önkormányzatokkal. Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által létrehozott Közrendvédelmi, majd az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottsággal folyamatos és konkrét volt az együttműködés.
VI. ÖSSZEGZÉS
A kapitányság illetékességi területén az összes ismertté vált bűncselekmény száma az előző
évivel közel azonos volt. A személy elleni bűncselekmények, a garázdaságok aránya és az
ittas vezetések száma tovább emelkedett, azonban a vagyon elleni deliktumok, a betöréses
lopások és a rablások érezhető csökkenést mutatnak. A nyomozati eredményesség javult.
Kiemelt célunk volt az elmúlt esztendőben az országgyűlési, valamint a helyhatósági
választások zavartalan lebonyolítása, mely elvárásnak rendkívüli esemény nélkül eleget
tettünk.
A közterületi rendőri jelenlét látványosan emelkedett és ezzel arányosan az intézkedési
aktivitás is, így különösen az előállítások száma. A végrehajtó állomány szolgálati
megjelenése javult.
A gyorsított bíróság elé állítások lehetőségét az állomány magas számban alkalmazta, mellyel
a lakosság szubjektív biztonságérzetének javulását és az őket leginkább irritáló jogsértésekre
való gyors és hatékony reagálást lehet elérni.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma érezhetően csökkent.
A 2011-re vonatkozó stratégiai célkitűzések:











A személy elleni bűncselekmények és ezen belül is a szándékos testi sértések, ittas
vezetések, garázdaságok, a gazdasági bűncselekmények és a lopások számát
csökkenteni kell.
A lakosság szubjektív biztonság érzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az
állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozatjellegű –
bűncselekmények és szabálysértések számát továbbra is vissza kell szorítani.
A kármegtérülési mutatót tovább kell javítani.
Továbbra is erősíteni kell a kistelepülések és a kisebb lakóközösségi terek
közbiztonságát. A polgárőrséggel való közös szolgálatok számát emelni kell.
A bejelentések, panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése továbbra is
valósuljon meg.
Fenn kell tartani a megnövekedett a közterületi jelenlétet, és a szervezeti egységek
reagáló képességét, ezzel egyidejűleg tovább kell csökkenteni az intézkedést igénylő
helyszínen való megjelenéshez szükséges időt.
Kiemelten kell kezelni a különböző rendezvények biztosításának előkészítését,
megszervezését, és a biztosítások során a törvényi előírások maximális betartását.
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Fokozni kell a körözési tevékenységet.
Továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítását, az elért
eredmények megtartását, a közlekedési kultúra fejlesztését.
Biztosítani kell, hogy a végrehajtói állomány szolgálati megjelenése, ápoltsága,
kulturáltsága és lakossági kapcsolattartása tovább javuljon.
A szabálysértési őrizetek és a bíróság elé állítások alkalmazásának emelkedő
tendenciáját fenn kell tartani.
Továbbra is különös figyelmet kell fordítani az állomány megtartására és a hiányok
pótlására.
A kommunikációs tevékenység során továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a
bűnmegelőzésre, és a megnövekedett rendőri jelenlét, valamint az elért eredmények és
az elnyert pályázat megvalósulásának propagálására.
A parancsnoki ellenőrzések rendszerességét fenn kell tartani és kiemelt figyelemmel
kell lenni az állomány kifogástalan életvitelére.
Költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni.

Ó z d, 2011. március 28.
Dr. Varga László r. alezr.
kapitányságvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

………………………./KH/2011.(IV.21.) számú határozata

Tárgy: Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról
szóló beszámoló elfogadására

A Képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozta:

A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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