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I. Ózd város közbiztonsági helyzetének értékelése 

 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása 
 
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 1645 1424 1600 1897 1322 1137 1065 

 
2015. évben a regisztrált bűncselekmények száma 1137 volt, mely 2016-ban 1065-re, mintegy 
6,3%-kal csökkent. Ez az elmúlt 7 év legjobb eredménye. A bűncselekményszám csökkenésében 
jelentős szerepet játszott a fokozott közterületi rendőri jelenlét. 
 
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 394 359 357 348 236 206 225 

 
Az e kategóriába tartozó bűncselekmények vonatkozásában enyhe emelkedés figyelhető meg. A 
2015. évi 206 bűncselekmény helyett 2016. évben 225-öt, 9,2%-kal többet követtek el közterüle-
ten. A 2016-ot megelőző 6 évben a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények 
folyamatosan mérséklődő tendenciát mutattak. 

 
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fer-
tőzöttség) 
Ózd városában, a 33 493-as lélekszámot alapul véve, 2015-ben 3395, míg 2016-ban 3214 regiszt-
rált bűncselekmény jutott 100 000 lakosra, amely 5,4%-os mérséklődésnek felel meg. 

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

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 1065 907 1064 966 854 669 612 

 
A kiemelten kezelt bűncselekményeknél 2015. évhez képest 8,5%-os visszaesés látható, 669-ről 
612-re. Ez 4 éve folyamatos csökkenést mutat és az elmúlt 7 év legjobb eredményét jelenti. 
 
Emberölés 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 4  1 1 4 1 3 

 
2016-ban 3 esetben került sor emberölés miatt eljárás befejezésére. 
 
Testi sértés 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 81 63 81 88 68 53 55 
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Testi sértések számának alakulása igen hullámzó képet mutat, de elmondható, hogy a 2013-as 88- 
hoz képest, mind 2014-ben, de 2015-ben is jóval kevesebb esetben indítottunk eljárást. A testi 
sértések között a súlyos testi sértés száma az alábbiak szerint alakult: 
 
Súlyos testi sértés 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 25 24 24 27 23 16 19 

 
Látható, hogy 2015-ben regisztráltuk – 5 évre visszamenőleg – a legkevesebb súlyos testi sértést. 
2016-ban 3-mal nőtt ez a szám, de még mindig alacsonyabb, mint a 2015-öt megelőző években. 
 
Kiskorú veszélyeztetése 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 25 14 1 7 11 8 12 

 
A kiskorúak veszélyeztetésének száma szintén hullámzó képet mutat. 
 
Embercsempészés bűncselekmény elkövetése miatt sem az értékelt időszakban, sem pedig az azt 
megelőző években nem indítottunk büntetőeljárást. 
 
Garázdaság 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 115 112 127 156 122 128 87 

 
A garázdaságok száma évek óta magas értéket mutatott, ezt a tendenciát 2016-ban sikerült meg-
szakítani, így az elkövetett jogsértések száma 87 volt, a tavalyi 128-hoz képest.  
 
Önbíráskodás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 7 6 6 6 6 3  

 
Több évre visszamenőleg stagnált az önbíráskodások száma, de 2015-ben sikerült mérséklődést 
elérni. 2016-ra vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. 
 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 2 8 2 8 6 9 7 

 
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartások) miatti eljárások megindí-
tására saját felderítéseink alapján került sor, szinte kivétel nélkül. 
 
Lopás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 744 632 777 624 591 432 404 
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Nagy eredmény, hogy a lakosságot legjobban érintő bűncselekménytípusban is sikerült érezhető 
javulást elérni. Ezen bűncselekmények száma 5 éve folyamatosan csökkenést mutat és az elért 
eredmény szintén az elmúlt 7 év legalacsonyabb deliktumszámát eredményezte. 
 
Személygépkocsi lopás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 1 2 1 2 2 1 9 

 
Kapitányságunk illetékességi területére nem jellemző a személygépkocsi lopások elkövetése, 
azonban 2016-ban egy sorozat bűncselekmény elkövetőit sikerült elfogni és az ő terhükre róható 
ez a kiugróan magas szám. 
 
Gépkocsi feltörés 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 13 4 2 5 0 1  

 
Több évet vizsgálva minimálisra esett vissza a jogsértések száma. 
 
Betöréses lopás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 59 40 79 91 108 84 120 

 
A vagyon elleni bűncselekmények közül a lakosságot legjobban irritálja a lakásbetörés. Meg kell 
említeni, hogy a 2011-es statisztikai adatok elérése azért nehézkes, mert kiterjesztően változott a 
lakásbetörések statisztikai értékelésénél, hogy melyik ingatlan számít lakásnak. A 2016. évi 
emelkedés 3 felderített sorozatbetörés elkövetése miatt befejezett eljárások számának köszönhető. 
 
Rablás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 32 17 18 17 14 5 10 

 
Ózd város területén a rablások vonatkozásában 2015-ben kiemelkedő eredményt sikerült elérni. 
Az ehhez képest bekövetkezett emelkedés azonban továbbra is alacsony számot jelent a korábbi 
évek viszonylatában. 
 
Kifosztás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 1 0 1 3 8 3 2 

 
A kifosztások száma továbbra is alacsony értéket mutat. 
 
Zsarolás 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 4 10 14 37 6 4 4 

 
A 2013-as bűncselekményszám csúcsig az uzsoratevékenység évről-évre egyre növekvő felderí-
tése jelenik meg, majd ezután a sikeres akciókat követő kényszerintézkedések hatása érződik. 



 7 

Rongálás 
Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 42 44 34 15 14 15 22 

 
A magán- és közvagyon rongálásának száma az elmúlt évben kedvező tendenciát mutatott, ami 
2016-ban megtorpant.  
 
Orgazdaság 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 7 1 1 3 3 1 2 

 
Az orgazdaság évek óta minimális számban kerül felderítésre. 
 
Jármű önkényes elvétele 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
db 1 0 1 1 1 7 4 

 
A 2015. évben elkövetett jogsértés számának emelkedését egy év végén történt sorozat generálta, 
melynek elkövetői felderítésre és elfogásra kerültek. 

 
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 
értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

 
Az illetékességi területünkön ismertté vált bűncselekmények elkövetési módszereiben nagyobb 
változás nem volt megfigyelhető. Összességében a már eddig is ismert „klasszikus” elkövetési 
módok voltak a jellemzőek, mind a kiemelt, mind a kategórián kívüli jogsértések esetében. 
 
Viszonylag új elkövetési módszerként lehet figyelembe venni az úgynevezett feltöltős kártyás 
csalásokkal kapcsolatos bűnügyeket, melynek során az ismeretlen elkövetők színlelt, minden 
valós alapot nélkülöző nyereményjátékkal összefüggésbe hozható pénz nyeremények tekinteté-
ben ejtik tévedésbe a sértetteket, majd bank automatáknál, illetve mobiltelefonon keresztül vég-
rehajtható műveletek segítségével csalják ki pénzüket, ezzel az esetek nagy részében szabálysér-
tési, vagy kisebb értékre elkövetett kárt okozva.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények továbbra is súlyponti helyen vannak, mivel azok aránya az 
összes ismertté vált bűncselekményeken belül, több évre visszamenőlegesen is, kisebb-nagyobb 
eltérésekkel, de 50-60% között változott.  
 
A közlekedési bűncselekmények tekintetében előkelő helyet foglal el a kábítószer- és az alkohol-
fogyasztás.  
 
A házasság, család, ifjúság, és nemi erkölcs elleni bűncselekmények között továbbra is a kiskorú 
veszélyeztetése bűncselekmény a legjellemzőbb, amely főleg a kiskorú iskolából való kimaradá-
sával valósult meg.  
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A hivatalos személy elleni bűncselekmények körében a hivatalos személy elleni erőszak és a köz-
feladatot ellátó személy elleni erőszak a jellemző. Ezek száma nem számottevő, mindösszesen 1 
alkalommal indult hivatalos személy elleni erőszak elkövetése miatt eljárás.   
 
A közrend elleni jogsértések közül a garázdaság van továbbra is kiemelt helyen.  
 
Térségünkre nem jellemző a gazdasági bűnözés. 
 
1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyil-
vános információk rövid összefoglalása 

 
A zsarolások számában 2013-tól folyamatos csökkenés tapasztalható. Ennek oka, hogy az uzsora-
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárások száma – köszönhetően a korábbi évek számos sike-
res rendőri intézkedésének – csökkent. Az uzsora bűncselekmények elkövetése – szakmai tapasz-
talataink alapján – szinte kivétel nélkül zsarolással halmazatban valósult meg. Az uzsora bűncse-
lekmények felszámolására tett erőfeszítéseinek eredményeképpen az elmúlt években több tíz el-
követő került előzetes letartóztatásba, illetve a terheltek jelentős része már jogerős szabadság-
vesztés büntetését tölti. 
 
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 

 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 
Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

eredményes 1380 1185 1219 1845 1302 1104 1115 
eredménytelen 1148 1182 1516 1306 1133 962 904 

% 54,6% 50,1% 44,6% 58,6% 53,5% 53,4% 55,2% 
 
A nyomozáseredményességi mutató 2015-ben 53,4%-os, 2016-ban pedig 55,2%-os szintet ért el.  

 
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményessége 

 
Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

eredményességi 
mutató  % 

56,9 57,3 55 58,7 81,6 79,2 85,5 

 
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az 
eddigi legmagasabb értéket mutatja. 
 
2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi muta-
tójának alakulása 

 
Az előző év adataihoz képest a testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 74,6%-ról 79,3%-
ra nőtt, a súlyos testi sértésé pedig 52,5%-ról 68,8%-ra emelkedett.  
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Az előző év adataihoz képest a kiskorú veszélyeztetése nyomozási eredményességi mutatója 76,2 
%-ról 66,7%-ra csökkent.  
 
A garázdaság nyomozási eredményessége 67,1%-ról 76,1%-ra emelkedett.  
 
A kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények nyomozá-
si eredményességi mutatója 83,3%-ról 66,7%-ra csökkent. 
 
A lopások 34,8%-os eredményességi mutatója a tárgy évben 38,3%-ra emelkedett. 
 
A személygépkocsi lopások esetében 100%-os volt a nyomozási eredményességi mutató.  
 
Zárt gépjármű feltörést 2015. évben 1 alkalommal követtek el, míg 2016. évben nem történt e 
kategóriába tartozó bűncselekmény.  
 
A vagyonelleni bűncselekmények vonatkozásában a lakás betörések nyomozási eredményessége 
39,1%-ről 40,2%-ra változott. 
  
A rablás nyomozási eredményességi mutatója 77,8%-ról 87,5%-ra emelkedett. A rongálásé 
32,1%-ról 36,8%-ra nőtt. 
 
Az orgazdaság esetében 66,7%-ról 100%-ra emeltük a nyomozási eredményességi mutatót.  
 
Jármű önkényes elvétele vonatkozásában az 54,5%-os nyomozáseredményességi mutató 2016, 
évben 80%-ra emelkedett.  
 
Az Ózdi Rendőrkapitányság területén a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozási eredmé-
nyességi mutatójában kismértékű emelkedést tapasztalható, 47,9%-ról 51,6%-ra. 
 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elzárással sújtható szabálysértések miatt 
indított szabálysértési előkészítő eljárásokat a körzeti megbízottak, és az előkészítő csoport tagjai 
folytatják le. Az értékelt év során a befejezett ügyek száma 1191 darab, ami az előző évhez vi-
szonyítva 4,3%-os csökkenést jelent. Ezen ügyeken belül 2016. évben összesen 905 tulajdon el-
leni szabálysértés miatt fejeztünk be eljárást, melyből 63 gyorsított eljárás volt.  Kapitányságunk 
felderítési mutatója ezen ügyek vonatkozásában 45,7%-os 2016. évben, ami 6,7%-al magasabb az 
előző évinél. A felderítés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az ügyeket feldolgozók 
elmúlt évek során évek során megszerzett hely- és személyismerete, társadalmi szervezetekkel és 
az állampolgárokkal kialakított kapcsolatrendszere. Munkájukat nagyban segítik az üzletek, in-
tézmények által telepített ipari kamerák, valamint az egyes településeken kiépített térfigyelő ka-
mera 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. 
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 
 

A balesetek súlyossága kimenetel szerint 
 2015. év 2016. év 

Halálos kimenetelű 0 1 
Súlyos sérüléses 17 13 
Könnyű sérüléses 37 37 

Személyi sérüléses baleset 
összesen 

54 51 

 
A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma Ózd városában az előző évhez képest 
csökkenő tendenciát mutat, mintegy 5,6%-al.  
  
A balesetek megoszlásának aránya az összes baleseti számon belül az előző évhez hasonlóan ala-
kult. A személyi sérüléses közlekedési baleseteken belül az ittas okozók aránya mintegy 15%, a 
2015. évi 12,5%-hoz képest. 
 
A baleseti okok közül továbbra is az egyik legjelentősebb a gyorshajtás (általában relatív gyors-
hajtás). Nagyobb mértékű az elsőbbségi jog és a kanyarodási szabályok megsértése miatt bekö-
vetkezett balesetek számának növekedése 2015. évhez képest.   

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

 
A 05000/2191/2016. Ált. számon, országos terv alapján területileg elrendelt „NIMRÓD” elneve-
zésű kompenzációs ellenőrzések végrehajtására vonatkozó, az ORFK által elrendelt fokozott el-
lenőrzésben, valamint a területileg elrendelt akciókban, az állomány a meghatározottak szerint 
részt vett.  Saját hatáskörben a 8/2010 (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás alapján 
havonta 1 alkalommal szerveztünk migrációs fokozott ellenőrzéseket. A területileg elrendelt az 
illegális migráció elleni szűrőháló működtetésére elrendelt fokozott ellenőrzésekben is a megha-
tározottak szerint részt vett az állomány.  
 
2016. évben az illetékességi területen idegrendészeti eljárás megindítása nem történt. A szakirá-
nyú, esetleges feladatokat a határrendészeti állomány segítségével a teljes közterületi állomány 
jól hajtja végre. A migrációs nyomás következtében jelentkező feladatok kezelése miatt az év 
során folyamatosan számolnunk kellett az állomány déli határszakaszra történő átrendelésére, a 
kísérő-biztosító feladatok végrehajtására, valamint a csapatszolgálati századba beosztottak hiá-
nyára. A keletkezett létszámdeficit nagy leterheltséget jelentett a helyben maradt állománynak is.  
 
6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a 
mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtása) 

 
Ózdi Rendőrkapitányság a IX/18. és a XII/25. számú határjelek között található 89 817 méteres 
határszakasszal rendelkezik. A határszakaszon a határnyiladék teljes hosszában járható, a köz-
munkaprogram keretében kitisztításra került. A határjelek jól láthatóak, festésük, felújításuk leg-
nagyobb részt megtörtént.  
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Az értékelt időszakban nem került sor határjelrongálás felfedésére. Az illetékességi terület 2015. 
évi bővülésével kapitányságunkhoz került határszakasz ellenőrzése további feladatokat jelent a 
határrendész állománynak. Határrendi eset nem fordult elő.  
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kapitányságunk illetékességi területe kiesik a fő migrációs 
útvonalakból. Egyértelműen megállapítható azonban, hogy a schengeni tagországok részéről az 
utazási fegyelem nem megfelelő. Több alkalommal kellett intézkedni szomszédos országok ál-
lampolgáraival szemben, akik érvénytelen úti okmánnyal, vagy úti okmány nélkül lépték át az 
államhatárt, illetve azt nem tartották maguknál. 
 
Államhatárral kapcsolatos jogsértő cselekmény 2016. évben 3 esetben került felfedésre. Ezen 
cselekmények elkövetői a szomszédos Szlovák Köztársaság állampolgárai voltak. Minden eset-
ben a 2012. évi II. tv. 208. § alapján szabtunk ki helyszíni bírságot, külföldiek rendészetével kap-
csolatos szabálysértés elkövetése miatt. A személyazonosságuk, és jogszerű tartózkodásuk min-
den esetben megállapításra került.  
 
A határrendészeti célú szolgálatok során a külföldiek által üzemeltetett vállalkozások ellenőrzé-
sekor 59 fő harmadik országbeli állampolgár került ellenőrzésre. 
 
 
II. Az Ózdi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 
 
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt ide-
genforgalmi területek biztonsága 
 
Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi és helyi elvárásoknak. 
Reagáló képességünket megőriztük. Az objektív-, és a szubjektív feltételek figyelembevételével 
történtek a szolgálattervezések, szervezések, az esetlegesen szükséges módosítások, átcsoportosí-
tások, feladathoz rendelések. Jog-, vagy érdeksérelemről - késedelmességünk okán - nincs tudo-
másunk.   
 
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 őrsökkel, a közle-
kedésrendészeti, a bűnügyi szolgálattal, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területére vezé-
nyelt megerősítő erőkkel, a polgárőrségekkel, városi rendészettel és az együttműködő szervekkel. 
 
Az intézkedési mutatókat értékelve megállapítható, hogy a kapitányság közrendvédelmi állomá-
nya az idei évben is kiemelten tett a közrend, a közbiztonság megtartása érdekében, intézkedett a 
jogsértéseket elkövetőkkel szemben.  
 
Kiemelt idegenforgalmi terület, az illetékességi terület 2015. július 1. napjával bekövetkezett 
bővülésével, a kapitányságunkhoz tartozó Aggtelek és Jósvafő körzete.       
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok ered-
ményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó 
adatok, az ezzel érintett települések megjelölése 

 
Ahhoz, hogy a 2016. évre megfogalmazott elvárásoknak az Ózdi Rendőrkapitányság közrendvé-
delmi állománya meg tudjon felelni, elengedhetetlenül szükséges volt a rendelkezésünkre bocsá-
tott, az ún. illegális migráció kezelésére elrendelt fokozott közterületi jelenlét túlórakeret, vala-
mint a helyi önkormányzat túlórakerete.  
 
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. 2016. évben elsősorban a 
részünkre meghatározott elvárt eredményeket tartottuk szem előtt. Az intézkedések az alábbiak 
szerint alakultak. 
 

Elfogások közrendvédelmi szakterület: 
 

Kapitányság 
elvárt 2016. évi eredmény 

Kapitányság 
teljesített összesen 

Eltérés 

288,8 fő 291 fő + 2,2 fő 
+ 0,7  

 
Előállítások közrendvédelmi szakterület: 
 

Kapitányság 
elvárt 2016. évi eredménye 

bcs. gyanúja miatt előállítottak  

Kapitányság 
teljesített összesen 

Eltérés 

456 fő 489 fő +33 fő 
+7,2% 

 
Feljelentések közrendvédelmi szakterület: 
 

Értékelt 
év 

Büntető 
feljelentés (db) 

Szabálysértési 
feljelentés (db) 

2015 1118 1989 
2016 1001 1999 

Változás 
2015-2016: 

-10,5% 0,5% 

 
Helyszíni bírságolás közrendvédelmi szakterület: 
 

Értékelt 
év 

Bírságolt 
fő 

2015 1174 
2016 1451 

Változás 
2015-2016: 

23,6% 
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Közigazgatási bírságok:  
 

Értékelt 
év 

Eset 
Kiszabott bírság 

összege (Ft,-) 
2015 173 2 655 000 
2016 414 4 440 000 

Változás 
2015-2016: 

163,7%  +67,2% 

 
Elővezetések: 
 

Kapitányság 
elvárt 2016. évi eredménye 

elrendelt-végrehajtott előveze-
tések arányában 

Kapitányság 
teljesített összesen 

54% 55,8% 
 
Szabálysértési őrizetek: 
 

Értékelt 
év 

Őrizetbe vett 
személyek száma 

Bírósági döntések 
megoszlása 

Elzárás 43 
Pénzbírság 29 

Közérdekű munka 19 
Figyelmeztetés 14 

2015 133 fő 

Megszüntetés 28 
Elzárás 19 

Pénzbírság 70 
Közérdekű munka 18 

Figyelmeztetés 16 
2016 132 fő 

Megszüntetés 9 
Változás 

2015-2016: 
- 0,7 %  

 
A szabálysértési őrizetbe vételek megoszlása szabálysértések szerint 2016. évben: 
 

Jogsértés 
Őrizetbe vett 

személyek száma (fő) 
Járművezetés eltiltás hatálya alatt 13 

Tulajdon elleni szabálysértés 63 
Garázdaság 20 

Távoltartás szabályainak megsértése 35 
Valótlan bejelentés 1 

 
3. A rendezvénybiztosítások 

 
Az időszak kiemelkedő rendezvényei adták meg erre vonatkozó feladatainkat.  
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 Eset Részt vevő erő Int. szám 
Gytv. 4 8 - 
Sport 17 168 - 
Egyéb 122 425 3 

Összesen: 143 601 3 
 
Az egyes rendezvények biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a 
rendezőkkel, az általuk felkért rendfenntartókkal. Szakmai irányításunkat elfogadva esemény-
mentesen ténykedtek.  

 
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végre-
hajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézke-
dések) 

 
Az értékelt időszakban katasztrófa-, illetve veszélyhelyzet nem következett be városunkban, ezért 
a település védelme érdekében e tekintetben rendőri intézkedéseket nem kellett végrehajtanunk.  

 
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
 
2016. évben 29 körzeti megbízotti státuszból mind a 29 betöltött volt és mindenki nyomozott. 
Tapasztalt, jól felkészült az állomány, a bűnügyi munkában való részvételük megfelelő. Az álta-
luk készített bűnügyekben a parancsnoki revízió folyamatos, a határidő-fegyelem, a törvényesség 
és a bűnügyi munka minősége megfelelő.  
 
2016-ban minden körzeti megbízott – akinek a területén iskola működik - részt vett a „Sulizsaru” 
program végrehajtásában, az iskolákkal, diákokkal rendszeresen kapcsolatot tartottak. 
 
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 
E témakör tekintetében a területi szerv az illetékes. 

 
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, 
kábítószer-rendészet) 

 
7.1. Szabálysértési eljárással összefüggő tevékenység adatai 
 
A beérkezett szabálysértési feljelentések száma növekedést mutat, a 2015. évi 1340-ről 2016. 
évben 1690-re nőtt, 26,1%-kal. A feljelentések és helyszíni bírság végrehajtás együttes számát 
tekintve szintén növekedés állapítható meg, a 2015. évi 2848-ról a vizsgált időszakban 3285-re 
emelkedett, 15,3%-kal. 
    
A pénzbírság átlaga az előző év azonos időszakához viszonyítva növekedés állapítható meg 
32 148,- Ft-ról 33 901,- Ft-ra, 5,5%-kal.  
 
A „figyelmeztetés” intézkedések számát tekintve lényegében nem tapasztalható változás, mini-
mális növekedés állapítható meg 218-ról 224-re, 2,7%-kal. Elsősorban a fiatalkorúakkal szemben 
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jellemző ez az intézkedés, mivel az eljárás alá vont személyek nem rendelkeznek önálló jövede-
lemmel és vagyonnal. 
 
A „járművezetéstől eltiltás” intézkedések számát tekintve nagymértékű növekedés állapítható 
meg 108-ról 167-re, 54,6%-kal. 
 
A megszüntetések száma 115-ről 136-ra, 18,3%-kal emelkedett. 
  
A vizsgált időszakban a megszüntetéssel zárult eljárások jelentős részét az ismeretlen személyek 
által elkövetett baleseti ügyek adják, illetve a Városi Rendészet által ismeretlen tettessel szemben 
indított szabálysértési ügyek. Az általuk tett feljelentések jellemzően a gépjárművezető távollét-
ében kiszabott pénzbírság meg nem fizetése miatt kerülnek a szabálysértési hatósághoz.   
 
7.2. Fegyver-engedélyügyi eljárások engedélyezésével és ellenőrzésével összefüggő tevékeny-
ség adatai  
 
A fegyvertartásra jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek számában 
417-ről 432-re történő növekedés, az általuk engedéllyel tartott fegyverek számában 1104-ről 
1130-ra való emelkedés volt tapasztalható.  
 
A kapitányság illetékességi területén a vizsgált időszakban 658 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 idő-
szakához képest növekedés volt tapasztalható 30-ról 43-ra.  
 
A hatályos lőfegyvertartásra jogosító hatósági igazolvánnyal, illetve a fegyver viselésére jogosító 
hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek 2016. évre vonatkozó bűnügyi és sza-
bálysértési nyilvántartásban történő tömeges priorálást végrehajtottuk. A tömeges priorálás ered-
ményeként 4 esetben a hatósági igazolvány visszavonására kellett intézkednünk.  
 
7.3. Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység adatai, felügyeleti bírság 
 
A kapitányságunk illetékességi területén összesen 20 hatályos működési engedéllyel rendelkező 
személy- és vagyonvédelmi, valamint biztonságtechnikai vállalkozás található.  Hatályos sze-
mély- és vagyonőr, magánnyomozói, valamint vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazol-
vánnyal 592 fő rendelkezik.  
 
A kiadott személy- és vagyonőri igazolványok száma 70-ről 146-ra nőtt. A személy- és vagyon-
védelmi működési engedélyek száma 1-ről 3-ra emelkedett. 
 
2016. évben felügyeleti bírság kiszabására 1 esetben került sor, 1 fő személy-és vagyonőrrel 
szemben 56 000,- Ft összegben, az SzVMt.-ben meghatározott előírások súlyos megsértése miatt.  
 
7.4. Pirotechnikai rendészettel összefüggő tevékenysége adatai 
 
Pirotechnikai termékek felhasználásának bejelentésére 2016. évben 5 esetben került sor, amely 
nem mutat változást a tavalyi évhez képest. A bejelentések, illetve a csatolt mellékletek minden 
esetben megfeleltek a jogszabályban előírtaknak.  
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7.5. Megkülönböztető- és figyelmezető jelzés engedélyezésével összefüggő tevékenység ada-
tai 
 
Figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárásra új engedélyesként, valamint az engedély meghosz-
szabbítása nem került sor. A rendőrhatóság által kiadott engedély visszavonására nem kellett in-
tézkednünk. A tárgyidőszak végén a rendőrkapitányság illetékességi területén 2 db figyelmeztető 
jelzés használatára kiadott hatályos engedély volt. 
 
Az engedélyügyi kiemelt főelőadó által 74 fő tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott 
került ellenőrzésre. Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó körülmény nem merült fel. 

 
8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 
 
Kapitányságunkon a Bűnügyi, a Vizsgálati, a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály, továb-
bá a Hivatal végzi a bűnmegelőzési tevékenységet. 
 
Kapitányságunk szenior állományában egy nyugállományú rendőr főtiszt bűnmegelőzési tanács-
adóként 2 ózdi középiskola diákjaival, szülői munkaközösségeivel és tantestületével tart napi 
kapcsolatot, bűnmegelőzési előadások, konzultációk keretein belül. A kolléga emellett települése-
inken nagyobb csoportok részére, de a veszélyeztetett szép korú lakosságot egyénileg, lakásán is 
felkeresve szolgáltat bűnmegelőzési tanácsokat. Ő látja el a kábítószerügyi referensi teendőket is. 
 
Az ózdi és putnoki középiskolás tanulók, valamint az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület tagjai-
nak bevonásával - a strandlopások megelőzése és megszakítása érdekében - 2016-ban újra meg-
szervezésre került a „Diákok a biztonságért” akció, melynek köszönhetően lényegesen csökkent 
az ilyen jellegű bűncselekmények száma. 
 
A B.-A.-Z. MRFK Vezetője által a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűn-
ügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére kiadott intézkedési terv IV. fejezete szabá-
lyozza az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében 
végrehajtandó rendőri feladatokat. Ennek megvalósításaként a bűnmegelőzési előadó és a bűn-
megelőzési tanácsadó rendszeresen tartott előadásokat idősek klubjában, lakossági fórumokon. 
Az önkormányzatoknál, idősek otthonában és idősek klubjában elhelyezésre kerültek bűnmegelő-
zési tartalmú szóróanyagok. A helyi elektronikus sajtóban időszakosan megjelentettünk felhívá-
sokat, tájékoztatókat.  
 
Emellett 2016. decemberében, összesen mintegy 400 diákhoz eljutva mutattunk be egy egész 
délelőttöt átfogó bűn- és baleset megelőzési előadást az Ózdi Művelődési Intézmények Színház-
termében. 
 
A bűnügyi állomány a közterületi szolgálattal együttműködve a múlt év folyamán is több alka-
lommal, főleg a húsvéti, valamint a karácsonyi, újévi ünnepek előtti időszakban bűnmegelőző 
portyaszolgálatot látott el. Ezen időszakban kevesebb bűncselekmény vált ismertté. 
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8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai pre-
venciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók) 
 
2016-ban kapitányságunk illetékességi területén működő alap- és középfokú oktatási intézmé-
nyekben – osztályfőnöki óra keretein belül – rendszeresen tartottunk bűn- és baleset-megelőzési 
előadásokat.  
 
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények során gyakorta találkoztunk olyan jelenségekkel, 
melyek igen nagymértékben befolyásolták a fiatalkorú személyek elkövetővé válását, mivel va-
gyon elleni bűncselekmények elkövetése útján szerzett pénzből elsőként kábítószert, új pszicho-
aktív anyagot vagy kábító hatású anyagot vásároltak.  
 
2016. évben az ismertté vált 137 fiatalkorú bűnelkövetővel szemben lefolytatott eljárások során 
igyekeztünk felhasználni mindazokat a lehetőségeket, amelyek a bűnmegelőzést szolgálják. Eb-
ből egy esetben az elkövető nem töltötte be a 14. életévét. Minden alkalommal a törvényi előírá-
soknak megfelelően értesítettük az illetékes gyámhatóságot és felhívtuk a figyelmüket a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi intézkedések megtételére. 
 
Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során a büntetőeljárások lefolytatása alkal-
mával is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindazon személyek felderítése és felelősségre 
vonása megtörténjen, akik valamilyen jogsértésükkel veszélyeztették kiskorú testi, értelmi, vagy 
erkölcsi fejlődését.  
 
8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 
 
2016. évben 114 esetben történt, 105 esetben férfi követte el a cselekményt.  A bántalmazottak 
köre az esetek legnagyobb százalékában élettárs, volt élettárs, ezt követően a feleség volt. Több 
esetben – a bántalmazás során – jelen voltak kiskorú gyermekek is, így értesítésekkel éltünk a 
jelzőrendszeren keresztül.  
 
Kiemelt kockázatú csoporthoz tartozóknak kell tekinteni azon személyeket, akik életkori, fizikai 
vagy mentális sajátosságukból adódóan, valamint a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az 
átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, ez által fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos 
bűncselekményekkel szemben.  
 
2016-ban szenior állományú bűnmegelőzési tanácsadónk tartott célzottan a családon belüli erő-
szakkal kapcsolatos bűnmegelőzési előadásokat nagyobb fórumokon, illetve a koruknál, állapo-
tuknál, betegségüknél fogva nehezen közlekedő személyeket személyesen, „A rendőr házhoz 
megy” elnevezésű program keretein belül látogatta meg.  
 
Működtette a nevében hasonló "Házhoz megyünk" vagyonvédelmi jellegű bűnmegelőzési prog-
ramot is az ózdi Interspar áruházban felállított információs pulton keresztül. 
 
Folyamatos feltérképezés alatt vannak azon területek, amelyeken a fenti kiemelt kockázatú áldo-
zati csoporthoz tartozók nagyobb részben megfordulhatnak. A portyaszolgálatok alkalmával a 
korábban bűncselekményt elkövető személyek ellenőrzései megtörténtek.  
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A kommunikációs eszközök igénybe vételével több esetben bűnügyi felhívásokra és tájékoztatá-
sokra került sor a városban működő Ózdi Városi Televízió segítségével. 
 
8.4. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség ki-
emelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai) 

 
Hatóságunk illetékességi területén is elterjedtek az alap kábítószerek, marihuánás cigaretta, 
amphetaminok között a speed, valamint a fiatalkorúak által előszeretettel vásárolt úgynevezett 
„bio-fű”, továbbá felfedezhető az a tendencia, hogy a kábítószer terjesztők, valamint fogyasztók 
igyekeznek kibújni a törvény alól azzal, hogy újabb és újabb fajta vegyületeket használnak a 
„bio-fű” előállításánál, melyek még nem minősülnek törvényellenesnek. 
 
A kábítószerrel visszaélés bűncselekmények során a visszaélést elkövetők általában 18. életévü-
ket betöltött, és 21. életévüket meg nem haladott, a bírói gyakorlatban fiatal felnőttként definiált 
személyek, de ezen felül sok esetben 21-30 év közötti, illetve csekély számban fiatalkorú szemé-
lyek követik el, akik kimondottan hétvégeken baráti társaságokban, vagy szórakozóhelyeken, 
diszkókban fogyasztják a különféle drogokat.  
 
Hatóságunk illetékességi területén is elterjedtek az interneten keresztül postai úton rendelt és til-
tólistán már szereplő, vagy még épp nem szereplő Herbal és „bio-fű” néven ismert szárított növé-
nyi származékok alapanyagát képező anyagok, melyeket viszont fiatalkorú, az internetet kellően 
ismerő személyek rendelik, saját fogyasztásra kis mennyiségben.  
 
A fokozott ellenőrzés gyakorisága miatt javulás mutatkozik a tekintetben, hogy a kábítószert fo-
gyasztó személyek inkább nélkülözik a drogfogyasztást a szórakozóhelyeken. A kábítószerrel 
visszaélést elkövető személyek közül nagyobb számban fordulnak elő férfiak, akik törvény adta 
jogukkal élve, a visszaélést követően az elterelést választják.  
 
A kábítószerügyi referens havi rendszerességgel fogadóórát tart.  
 
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság te-
vékenységének és programjainak bemutatása 
 
• A promóciós megelőzési anyagokat a megelőzéssel kapcsolatos rendezvényeinken a lakosság 

számára hozzáférhetővé tettük. 
• A baleset-megelőzési reklámspotokat tartalmazó DVD-ket az Interspar áruházban levő Ka-

milla Gyógyszertárban már vetítik, illetve az Ózd Városi Kórházban hamarosan vetíteni fog-
ják a betegek által látható monitoron, valamint megtörtént a kapcsolatfelvétel az Ózdi Városi 
Televízióval is. A DVD-n levő anyagot megkapták.  

• Az Ózd Városi Televízióban a lakosság számára a baleset-megelőzési tájékoztatások, figye-
lemfelhívások folyamatosak.  

• Évek óta megrendezzük a SZIRENA bűn- és baleset-megelőzési napot, amelyen a diákoknak 
baleset-megelőzési témakörben is előadásokat tartunk. 

• 2016. év második felében a közlekedésbiztonság javítására kiadott feladatterv alapján hetente 
két alkalommal végeztük a kerékpárosok, gyalogosok fokozott ellenőrzését, illetve hiánypót-
lás céljából a rendelkezésre álló láthatósági eszközök kiosztását. 

• Végrehajtottuk a kerékpárosok-gyalogosok célcsoport megszólítását célzó láthatósági kam-
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pányt, amelyben szintén nagy mennyiségű promóciós láthatósági eszközöket osztottunk.   
• 2016. év április hónapban rendeztük meg a „Közlekedik a Család” vetélkedőt egy színvona-

las közlekedésbiztonsági nap részeként Ózd város központjában.   
• Látni és látszani kampány végrehajtása. 

 
8.6. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped” 
program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan 
 
Az Ózdi Rendőrkapitányság az illetékességi területén működő, összesen 24 iskolával tart fenn ez 
irányú kapcsolatot. Az iskolák mindegyikénél iskolarendőr lett kijelölve. Az iskolarendőrök a 
tanév megkezdése előtt, illetőleg a tanévnyitó ünnepségeken felvették a kapcsolatot az illetékes 
oktatási intézmények vezetőivel, tájékoztatták az érintetteket a kampány folytatásáról, az iskola-
rendőr plakátot kihelyezték, illetve a tanévkezdéshez biztosított propaganda anyagot kiosztották.  
 
Az Ózdi Rendőrkapitányság a tanévnyitó kampány részeként, illetve a tanévzárás előtt időszak-
ban az általános iskolák előtt, a helyi polgárőr szervezet, ill. a Városi Rendészet közreműködésé-
vel folyamatos ellenőrzést tart a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.  
 
Az általános iskolák környezetét a tanév során az egyenruhás állomány, valamint a polgárőrök és 
a rendészek minden oktatási nap kezdetén és végén ellenőrizték.  
 
Szeptember hónaptól a tanév teljes időtartamában fokozott figyelmet fordítottunk az iskolások 
úttesten való áthaladásának biztosítására, a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
megelőzésére, a gépjárművezetők részéről a szabályok következetes betartására. 
 
Az ORFK OBB által a részünkre megküldött plakátokat, DVD-t, könyveket és egyéb oktatási 
segédanyagokat, propagandaanyagokat az „iskola rendőrök” és az érintett iskolák részére minden 
esetben eljuttatták. 
 
Az ORFK OBB és a B.-A.-Z. Megyei BB által meghirdetett rajzpályázatokról rendszeresen tájé-
koztattuk az érintett intézményeket és a pályaműveket rendeltetési helyükre megküldtük. 
 
Az általános iskolások, illetőleg óvodások körében tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy megren-
dezésre kerül egy közlekedésbiztonsági témával kapcsolatos bábverseny.  
 
A tanév során két alkalommal az iskolarendőr programban résztvevő iskolák tanulói részére, az 
iskolarendőr koordinálásával, nyílt napot tartottunk, ahol a tanulók ismerkedhettek a rendőri 
munkával, illetve megelőző jellegű előadást hallgathattak.    
 
Megrendeztük 2016. 04. 17-én a „Kerékpáros Iskola Kupa”, illetve a „Ki a mester két keréken?” 
elnevezésű rendezvényeket, amelyen az általános iskolák felső tagozatos tanulói mérhették össze 
a tudásukat elméleti és gyakorlati kerékpáros ismeretekből. A helyi verseny nyerteseit a megyei 
döntőre utaztattuk. 
Az eredményhirdetést megelőzően a kerékpárok állapotfelmérésére került sor, ahol a tanulók 
egyben egy oktatást is kaptak a kerékpár kötelező tartozékairól, illetve a balesetmentes közleke-
désről. A hibátlan, közlekedésre alkalmas a KRESZ szabályainak megfelelő kerékpárosok tulaj-
donosai egy-egy matricával lettek jutalmazva, melyeket a kerékpárjukra ragasztottak, ezzel iga-
zolva a kerékpár műszaki alkalmasságát. 
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Az MBB által biztosított keretből Ózd városában tanuló diákok számára beindítottuk az ún. 
SULIMOPED programot, amely keretein belül a kiválasztott 25 diák AM kategóriás „moped” 
vezetői engedélyt szerezhet. 
 
9. Együttműködés 
 
9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés  
 
Hasonlóan a korábbi évekhez, kölcsönösen konstruktívnak, problémamentesnek mondható az 
együttműködésünk az önkormányzattal. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
létrehozott Ügyrendi-, Igazgatási- és Rendészeti Bizottság üléseinek állandó meghívottja vagyok. 
Hetente legalább 1 alkalommal találkozom a polgármester úrral, emellett a konzultációs egyezte-
tő fórumokat rendszeresen működtetjük. 
 
9.2.  A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 
 
Az Ózdi Járásbírósággal és az Ózdi Járási Ügyészséggel továbbra is jó munkakapcsolatban va-
gyunk. 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 igaz-
ságszolgáltatás többi területére, szereplőire is.  
 
9.3. 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 Televízi-
ót, továbbá az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézményt. 
 
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműkö-
dési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 
 
A területünkön tevékenykedő 27 polgárőr egyesülettel az Ózdi Rendőrkapitányság kötött és tart 
együttműködési megállapodást. Az egyesületekkel napi, jó kapcsolat van. A polgárőr egyesületek 
bevonásra kerülnek a fokozott ellenőrzésekbe, akciókba, a rendezvények zavartalan lebonyolítá-
sába, valamint a napi szolgálatokba.  
 
Az Ózdi Rendőrkapitányság állománya 2016. évben összesen 643 esetben (944 fő rendőr, 1326 
fő polgárőr, 5898 órában) látott el közös szolgálatot. 
 
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 
 
Rendszeres az együttműködésünk a társszervekkel és társhatóságokkal (NAV, MMF, önkor-
mányzatok hatóságai, stb.). Egymás munkájának kölcsönös segítése jellemezte kapcsolatunkat a 
Katasztrófavédelem és ezen belül a helyi tűzoltóság szakembereivel is.  
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Hetente egy alkalommal találkozok egyeztetés céljából az Ózd Városi Rendészet és a polgárőrsé-
gek vezetőivel. 
 
Közös ellenőrzések alkalmával gyakran együttműködtünk az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
és a Járási Hivatal ügyosztályaival, a társszervek szakembereivel, az erdészetek, erdőbirtokossá-
gok képviselőivel, erdészeivel, továbbá a vadászokkal a falopások és speciálisan az erdőn, ill. a 
külterületi ingatlanokon elkövethető jogsértések megelőzése, felderítése érdekében. 
 
9.6. A bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekkel 
kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy projektvégrehajtóként történő közreműködés-
re vonatkozó információk. 
 
Az értékelt évben ez irányú pályázati fejlesztés végrehajtására nem került sor. 
 
 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területének 2015. július 1. napján, 14 új településsel 
történt növekedése óta most értékelhetünk először teljes évet a 43 település vonatkozásában. A 
terület bővülése ellenére 2016. évben tovább sikerült csökkenteni az összbűncselekmény számot 
mind a teljes működési terület, mind Ózd városa vonatkozásában. Ózdon az elmúlt 7 év legala-
csonyabb bűncselekményszámát sikerült elérni.  
 
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma szintén az elmúlt 7 év legjobb eredményét érte el. 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma ugyan enyhe emelkedést mutat, azonban a 
kategórián belüli deliktumok száma 3 éve alacsony értéket mutat és korábban 6 évig folyamato-
san csökkent. 
 
A garázdaságok és lopások száma érezhetően csökkent, a lakásbetörések száma pedig azért mutat 
emelkedést, mert több sorozatbetörés miatt korábban indult eljárás 2016. évben került befejezés-
re. A kármegtérülési mutató aránya emelkedett, de további előrelépésre van szükség. Ugyancsak 
javítani kell a nyomozások időszerűségén. A rongálások emelkedésére figyelni kell. 
 
A nyomozási és a felderítési eredményesség nemcsak a bűncselekmények, hanem a szabálysérté-
sek vonatkozásában is egyértelműen javult. 
 
A közrendvédelmi szolgálati ág leterheltsége ellenére az összes kompetencia cél vonatkozásában 
már a második éve a teljesítménykövetelmény-minimumok fölött teljesített.  
 
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek vonatkozásában az elvárt eredménytől 
alacsonyabb mértékben csökkent a baleseti szám, itt további előrelépésre van szükség. 
 
Legfontosabb – tervezhető – célkitűzéseinek 2017-re az alábbiak: 
 

� A szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi közbiztonsági helyzet vál-
tozására gyorsabban és érzékenyebben reagálva, az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi 
területéhez tartozó települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figye-
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lemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív bizton-
ságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni fellépésre.  

� A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony fellépés, a 
tettenérések számának növelése, elfogások számának szinten tartása, a közterületen elkö-
vetett jogsértések számának csökkentése, a közterületi óraszám emelése. 

� A körzeti megbízottak közterületi szolgálati óraszámának további emelése. 
� A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számát tovább kell javítani, a 

csökkenését elősegítő baleset-megelőzési lehetőségek újragondolása és a közterületi ál-
lomány teljes körű, hatékony bevonása a közúti ellenőrzésekbe, a durva szabálysértők ki-
szűrésébe, a dinamikus jogsértések csökkentésébe. 

� Az eljárások időszerűségének javítása továbbra is kiemelt cél, a bíróság elé állítások ará-
nyát növelni kell. A bűnöző családok, és a falu rossza elkövetői kör eredményes feldolgo-
zása. 

� A bűncselekmények elkövetéséből származó tárgyak felderítésére kiemeltebb hangsúlyt 
kell helyezni és a kármegtérülési mutatót továbbjavítani szükséges.  

� Az állampolgárokkal történő, szubjektív biztonságérzetüket javító kapcsolattartást fenn 
kell tartani, ezáltal is demonstrálva a rendőrség támogató, segítő és szolgáltató jellegét, 
amely az elért magas bizalmi index megőrzését szolgálja. Ezzel összefüggésben a tobor-
zási tevékenység kiemelt feladat. 

� A vezetői jelenlét és ellenőrzések minőségének, hatékonyságának javítása, a hivatali 
munkaidőn túli, hétvégi és éjszakai ellenőrzések számának növelése. A statisztikai fegye-
lem biztosítása. 

 
 
Ózd, 2017. március 24. 
 
 
                 Dr. Varga László r. ezredes 

   rendőrségi főtanácsos 
      kapitányságvezető 

 
 
Melléklet: bűnügyi szakterület melléklet minta, 
 rendészeti szakterület melléklet minta, 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2017.(IV.20.) határozata 

az Ózdi Rendőrkapitányság – Ózd város vonatkozásában- végzett 2016. évi 
tevékenységéről  szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.  

 

 

 

 

 

 

 


