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Bevezetés

Az Ózdi Rendőrkapitányság a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 1. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatait 2015-ben is a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője által meghatározott szempontoknak megfelelően, az önkormányzat részéről
megfogalmazott elvárásokra tekintettel, a lakosság biztonságérzetét befolyásoló körülmények
szem előtt tartásával teljesítette.
A tavalyi évet a bűnügyi-, közbiztonsági helyzet alakulása tekintetében és az elért
eredmények ismeretében értékelve kijelenthető, hogy belső forrásaink ésszerű
felhasználásával, az önkormányzat és más együttműködő szervek hathatós segítségével a
kitűzött céljaink alapvetően megvalósultak.
A bejelentésekre gyorsan, hatékonyan reagálva, tevékenységünk során az állampolgárok
jogait tiszteletben tartva került sor a feladatok végrehajtására.
Az ORFK felkérésére végzett, a lakossági megelégedettséget mérő, kérdőíves közvéleménykutatás eredményei alapján a lakosság rendőrségbe vetett bizalma és az állampolgári
megelégedettség a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tekintetében az
alább részletezettek szerint alakult. A bizalmi index 2011-ben 4, 2012-ben 3.9, 2013-ban 4,
2014-ben 4 és 2015-ben pedig 4.2 értéket mutatott.
A lakossági megbecsülés egyre növekvő mértéke érződik az Ózdi Rendőrkapitányság
területén élő emberek részéről is. Visszacsatolást az egyes egyeztető fórumok, a társadalmi
szervezetek konzultációi, a körzeti megbízottakon keresztül megvalósuló lakossági
kapcsolattartás, az önkormányzatok, társadalmi szervek és a társzervek részéről
megnyilvánuló pozitív visszajelzések adnak.
Az értékelt évben feladataink ellátásához a korábbi években megszokottnál nagyobb
erőfeszítésekre volt szükség. Elsőként azt kell kiemelnem, hogy nagyban megnehezítette
mindennapi munkánkat az Európában kialakult és Magyarországra is reális veszélyt,
fenyegetést jelentő migrációs válsághelyzet – rendőri feladatainak – megoldására,
kapitányságunk állományából
átrendelt kollégák pótlása. A folyamatos közterületi szolgálatot részben az un. 19.24-es
tervhez rendelt, részben pedig az Ózd Városi Önkormányzat által 2015-ben rendelkezésünkre
bocsátott túlórakeret terhére sikerült biztosítanunk. Az állandó közterületi rendőri jelenlét
biztosítása érdekében a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály közterületen szolgálatot
ellátó állománya tagjainak fejenként, átlagosan 300 óra körüli éves túlórája keletkezett.
A másik nagy megmérettetést a 2015. július 1. napján bekövetkezett, 14 településsel történő,
illetékességi terület bővülés jelentette, hiszen a változások következtében nagyban megnőttek
a működési körzethez tartozó települések közötti távolságok, mely egyértelműen befolyásolja
a bejelentések kapcsán történő helyszínre érkezésünk időtartamát. A változás a
bűnmegelőzéstől, a bűnüldözésen, a közigazgatási- és rendészeti, továbbá a határvédelmi
feladataink ellátásánál is, tehát minden szolgálati ágat érintően többletfeladatokat jelent. Az
illetékességi területhez került Aggtelek és Jósvafő, mely települések – köszönhetően
egyedülálló természeti kincseiknek – nagy idegenforgalmat bonyolítva kiemelten látogatottak,
ez pedig átgondoltabb és jól szervezett rendőri biztosítást igényelt és igényel.
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2015-re vonatkozó stratégiai célkitűzéseink az alábbiak voltak:
A szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi közbiztonsági helyzet
változására gyorsabban és érzékenyebben reagálva, az Ózdi Rendőrkapitányság
illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonságának fenntartása és javítása,
fokozott figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni fellépésre.
A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony
fellépés, a tettenérések, elfogások számának növelése, a közterületen elkövetett
jogsértéseket érintő bíróság elé állítások további szenzitív kezelése.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek tekintetében eddig elért
eredmények megtartása, a balesetek számának további csökkenését elősegítő balesetmegelőzési (propaganda, média, oktatások) és rendőri (kiemelt figyelemmel a
sebesség- és ittasság ellenőrzésre) tevékenység hatékony működtetése.
Az eljárások időszerűségét javítani kell.
A bűncselekmények elkövetéséből származó tárgyak felderítésére kiemeltebb
hangsúlyt kell helyezni és a kármegtérülési mutatót javítani szükséges.
Az állampolgárokkal történő, szubjektív biztonságérzetüket javító kapcsolattartást
fokozni kell, ezáltal is demonstrálva a rendőrség támogató, segítő és szolgáltató
jellegét.
Célkitűzéseink alapvetően megvalósultak, azonban a baleseti helyzet romlást mutat, az
eljárások időszerűségét nem sikerült az előírt mértékben javítani, a kármegtérülési mutató
emelése pedig továbbra is kiemelt cél marad. A célok időarányos megvalósítását jelen
beszámoló egyes fejezetei tartalmazzák részletesen. A beszámolóban szereplő adatok főként
Ózd városra vonatkozókat tartalmaznak, azonban a mutatószámok egy része az Ózdi
Rendőrkapitányság egészének elmúlt évi tevékenységét lefedő számokat, tendenciákat is
tartalmaz. Erre az egyes fejezetekben külön utalok.

I. Ózd város közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Ózdon
2014. évben a regisztrált bűncselekmények száma 1322 volt, mely 2015-ben 1137-re, mintegy
14%-kal csökkent. Ez az elmúlt 6 év legjobb eredménye. A bűncselekményszám
csökkenésében jelentős szerepet játszott a fokozott közterületi rendőri jelenlét.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása Ózdon
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma minden évben csökken az előzőhöz képest
(2010-ben 394, 2011-ben 359, 2012-ben 357, 2013-ban 348, 2014-ben 236, 2015-ben 206
volt a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma). Így a tavalyi évben 47,8%-
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kal kevesebb bűncselekményt regisztráltunk közterületen, mint 2010-ben. Ez szintén az
elmúlt 6 év legalacsonyabb száma.
1.3. Regisztrált bűncselekmények számának alakulása Ózdon 100 000 lakosra vetítve
Ózd városa vonatkozásában, a 33493-as lélekszámot alapul véve az alábbiak szerint alakultak
a regisztrált bűncselekmények száma: 2014-ben 3895, míg 2015-ben 3395 bűncselekmény
jutott 100.000 lakosra, amely változás 12.8%-os csökkenést eredményezett.
1.4. Ózd város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
Az e kategóriába tartozó jogsértések száma 4 éve folyamatosan csökkenő tendenciát mutat és
szintén az elmúlt 6 év legjobb eredményét jelenti, 2014-ben 854, 2015-ben pedig 669 volt az
Ózd város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma.
Emberölés
2014-ben 4 esetben történt emberölés Ózdon, míg tavaly 1 ilyen bűncselekményt követtek el a
városban.
Testi sértés
A 2014. évi 68 esethez képest 2015-ben 53 testi sértést követtek el Ózdon.
Súlyos testi sértés
2015-ben regisztráltuk – 5 évre visszamenőleg – a legkevesebb súlyos testi sértést, a 2014-ben
elkövetett 23 eset 2015-ben 16-ra csökkent.
Kiskorú veszélyeztetése
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma a 2014. évi 11-hez képest 2015-ben 8-ra
csökkent.
Embercsempészés bűncselekmény elkövetése miatt sem az értékelt időszakban, sem pedig az
azt megelőző években nem indítottunk büntetőeljárást.
Garázdaság
A garázdaságok száma évek óta magas értéket mutat, ezért egyik legkiemeltebb célunk ezen
jogsértések arányának csökkentése, 2014-ben 122, míg 2015-ben 128 esetben indítottunk
büntetőeljárást ezen bűncselekmény elkövetése miatt.
Önbíráskodás
Több évre visszamenőleg stagnált ezen bűncselekmények száma, de tavaly előtti 6-hoz képest
50%-os csökkenés történt 2015-re.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartások) miatti eljárások
megindítására saját felderítéseink alapján került sor, szinte kivétel nélkül, 2014-ben 6 ilyen
esetet, míg 2015-ben pedig 9 kábítószerrel kapcsolatos bűnügyet derítettünk fel..
Lopás
Nagy eredmény, hogy a lakosságot legjobban érintő bűncselekménytípusban is sikerült
érezhető javulást elérni. Ezen bűncselekmények száma 4 éve folyamatosan csökkenést mutat
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és az elért tavalyi eredmény (432) szintén az elmúlt 6 év legalacsonyabb deliktumszámát
eredményezte. 2014-ben 591 lopás fordult elő Ózdon.
Személygépkocsi lopás
Kapitányságunk illetékességi területére nem jellemző a személygépkocsi lopások elkövetése,
2014-ben 2, míg 2015-ben 1 gépkocsit tulajdonítottak el.
Gépkocsi feltörés
Gépkocsi feltörést 2014-ben nem követtek el Ózdon, 2015-ben pedig 1 alkalommal történt
városunkban ilyen bűncselekmény.
Lakásbetörés
A 2011-es statisztikai adat (40 bűncselekménnyel) elérése azért nehézkes, mert a
lakásbetörések statisztikai értékelése időközben megváltozott, ezáltal kibővült azon
ingatlanok köre, amelyek lakásnak számítanak. Ennek ellenére csökkent a deliktumszám,
hiszen 2014-ben 108 esetben, míg 2015-ben 84 ügyben indítottunk büntetőeljárást
lakásbetörés elkövetése miatt.
Rablás
A vagyon elleni bűncselekmények közül a rablás az a jogsértés, amely a legjelentősebben
rombolja a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Ózd város területén ezen bűncselekmény
vonatkozásában kiemelkedő eredményt sikerült elérnünk, hiszen szemben a 2014. évi 14
esettel 2015-ben 5 rablást követtek el Ózdon.
Kifosztás
A kifosztások száma a 2014. évi 8-hoz képest 3-ra csökkent 2015-ben,
Zsarolás
A 2013-as bűncselekményszám-csúcsig (37) az uzsoratevékenység évről-évre egyre növekvő
felderítési eredményei jelennek meg, majd ezt követően a sikeres akciókat követő
kényszerintézkedések hatása érezhető a számadatokon. 2014-ben 6 esetben, míg 2015-ben 4
esetben indítottunk zsarolás elkövetése miatt büntetőeljárást.
Rongálás
A magán- és közvagyon rongálások száma az elmúlt 3 évben kedvező tendenciát mutat
(2014-ben 14, 2015-ben pedig 15 eset fordult elő, ellentétben a 2011. évi 44 esettel).
Orgazdaság
Az orgazdaságot tekintve 2014-ben 3 eset, míg 2015-ben 1 eset került a látókörünkbe.
Jármű önkényes elvétele
A jogsértés számának emelkedését egy év végén történt sorozat generálta, melynek elkövetői
felderítésre és elfogásra kerültek, azóta újabb ilyen bűncselekmény nem történt. Ez okozta,
hogy a 2014. évi 1 bűncselekménnyel szemben 2015-ben már 7 ilyen deliktumot követtel el
Ózdon.
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése
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.
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.
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
kimaradásával valósult meg. 2014-ben 11 alkalommal követtek el ilyen bűncselekményt, míg
2015-ben már csak 8 esetben.
A hivatalos személy elleni bűncselekmények körében a hivatalos személy elleni erőszak és a
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak a jellemző. Ezek száma nem számottevő.
A közrend elleni jogsértések közül a garázdaság van továbbra is kiemelt helyen. Térségünkre
nem jellemző a gazdasági bűnözés, pénzhamisítás is csak 2 esetben került elkövetésre.
1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény
nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános 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 sikeres rendőri intézkedésének – csökkent. Az uzsora bűncselekmények elkövetése –
szakmai tapasztalataink alapján – szinte kivétel nélkül zsarolással halmazatban valósult meg.
Az uzsora bűncselekmények felszámolására tett erőfeszítéseinek eredményeképpen az elmúlt
években több tíz elkövető került előzetes letartóztatásba, illetve a terheltek jelentős része már
jogerős szabadságvesztés büntetését tölti.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A jelen fejezetben részletezett adatok az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén
folyamatban volt nyomozások nyomozáseredményességi mutatóit dolgozzák fel.
Az Ózdi Rendőrkapitányság 53.4%-os nyomozási eredményessége kevéssel, de elmarad az
56.6%-os megyei átlagtól. A nyomozások eredményességét vizsgálva megállapítható, hogy az
ORFK által meghatározott teljesítmény-követelmény minimumok közül a közterületen
elkövetett kiemelt bűncselekmények, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (a
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terjesztői magatartások) és a garázdaságok vonatkozásában került elvárt eredmény
meghatározásra, mely az első esetben teljesült, míg a másik két kategóriában nem. 2016. év
egyik kiemelt célja a garázdaságok nyomozati eredményességének egyértelmű növelése.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények tekintetében az elmúlt 2 év
nyomozáseredményességi mutatója emelkedő értéket mutat, 2013-ben 58.7, 2014-ben 81.6,
míg 2015-ben 79.2 volt a nyomozáseredményességi mutató számadata.
2.3. Az Ózdi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
Az előző év adataihoz képest testi sértés vonatkozásában az eredményesség 2014-ben 82.2%,
míg 2015-ben 74.6% volt. A súlyos testi nyomozati eredményessége 2014-ben 80.5%-ot,
2015-ben pedig 52.5%-ot mutatott.
A lopás nyomozati eredményessége pedig 3%-kal (31.8%-ról 34.8%-ra) emelkedett. A
lakásbetörések tekintetében az eredményesség 1.1%-os javulást mutat (38.0%-ról 39.1%-ra).
2014-ben elkövetett gépkocsi lopások tettesét felderíteni nem sikerült, míg 2015-ben a
nyomozás eredményességi mutató 100%-os.
A rablás nyomozás eredményessége növekedett 12,6%-kal (65.2%-ról 77.8%-ra).
A garázdaság vonatkozásában elmondható, hogy az előző évhez viszonyítva, az elkövetések
száma 1-gyel növekedett, az eredményesség pedig 7.6%-kal csökkent (74.7%-ról 67.1%-ra).
A kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények
vonatkozásában statisztikai adat csak a terjesztői magatartások vonatkozásában áll
rendelkezésre. Megállapítható, hogy az elmúlt évhez viszonyítva 2014. évben egy téves
statisztikai adatszolgáltatásnak köszönhetően volt nagyon alacsony az eredményesség (5
ügyben 27.8%-os eredményesség), a 2015-ös mutató már a valós képet mutatja (9 ügyben
83.3%-os eredményesség).
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területén ismeretlen tettes által elkövetett tulajdon
elleni szabálysértések miatt indított szabálysértési előkészítő eljárásokat a körzeti megbízottak
folytatják le. A körzeti megbízottak ezt a tevékenységüket a bűnügyi iratfeldolgozó és
közterületi feladatuk mellett végzik. Ennek ellenére kapitányságunk felderítési mutatója
42.8%-os az elvárt 32%-os eredményességhez képest. A felderítés szempontjából kiemelkedő
jelentőséggel bír az évek során megszerzett hely- és személyismeretük, társadalmi
szervezetekkel és az állampolgárokkal kialakított kapcsolatrendszerük. Munkájukat nagyban
segítik az üzletek, intézmények által telepített ipari kamerák, valamint az egyes településeken
kiépített térfigyelő kamera rendszerek felvételei.
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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A kapitányság teljes illetékességi területén 2015. évben összesen 1001 tulajdon elleni
szabálysértés miatt fejeztünk be eljárást, melyből 38 gyorsított eljárás volt, 47 személlyel
szemben.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Feladataink ellátásában folyamatosan meghatározott irányelvként jelenik meg a személyi
sérüléses – ezen belül kiemelten a halálos és a súlyos sérüléses – közúti közlekedési balesetek
számának csökkentése, valamint az ittas járművezetők forgalomból történő hatékonyabb
kiszűrése. Ugyancsak kiemelt feladatként határoztuk meg a baleset-megelőzési, illetve a
propaganda tevékenység hatékonyabb, célirányosabb végzését.
Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a közúti forgalom sűrűsége, nagysága
jelentősen növekedett, azonban a közúthálózatot érintő infrastrukturális beruházás továbbra
sem volt térségünkben. Állandósult a külföldi állampolgárok jelenléte, ezen belül pedig a 25ös, ill. 26-os számú főutak – a bánrévei határátkelő-helyhez való közelségük miatt – a
tehergépjármű-forgalom szempontjából továbbra is nemzetközi tranzitútvonalnak számítanak.
Az illetékességi terület változásával a közlekedésrendészeti szakterület közterületen
szolgálatot ellátó állományának létszáma, illetve a munkavégzés tárgyi feltételei nem
változtak.
Az év közepén a közlekedésbiztonsági helyzetben, illetve a balesetek számának alakulásában
bekövetkezett negatív tendenciák hatására, a B.-A.-Z. MRFK, a közlekedésbiztonság javítása
érdekében feladattervet készített, amelyben foglaltakat az Ózdi Rendőrkapitányság is
végrehajtotta. A balesetek számának további emelkedése azonban további intézkedéseket
sürgetett. A helyzet értékelését követően további, helyi szinten végrehajtandó feladatokat
határoztam meg, amelyek ellenére a 2015. évben, az előző évhez viszonyítva teljes működési
területünkön 78 %-kal nőtt a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma.
A közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének ellátása során szakhatóságként
hatékonyan és célravezetően együttműködött az önkormányzattal, ill. a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel, és az NKH-val, a közlekedést érintő projektek engedélyezési eljárásaiban,
továbbá ugyanezen hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás a közlekedésbiztonsági
megelőző tevékenység végrehajtása során is.
A 2015-ös évben a közlekedésrendészeti szolgálati ág beosztottai végrehajtották a megtett
úttal arányos útdíj fizetéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, továbbra is végrehajtjuk az
egyes közlekedési szabályszegések elkövetőivel szemben, az úgynevezett objektív felelősség
alkalmazásával történő közigazgatási eljárások kezdeményezését, illetve a közigazgatási
bírságok kiszabásával kapcsolatos közigazgatási eljárásokat.
Az Ózdi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén az elmúlt évben 96 személyi
sérüléses közúti közlekedési balesetet helyszíneltünk.
A közlekedésbiztonsági megelőző tevékenység ellenére 2015-ben 2 halálos eredményű
közlekedési baleset történt (2014-ben 1), 2015-ben 29 súlyos sérüléses (2014-ben 19), amely
53%-os emelkedést jelent, valamint a 2015-ben bekövetkezett 65 könnyű sérüléses (2014-ben
34) közúti közlekedési baleset következett be, amely 91%-os növekedést eredményezett 2014.
évhez képest (a baleseti szám a 2014-es 54-ről 96-ra emelkedett 2015-ben).
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Az elmúlt év során helyszínelt 96 személyi sérüléses balesetnél összesen 123 fő sérült meg,
ebből 2 fő vesztette életét, 32 fő súlyos, míg 89 fő könnyű sérüléseket szenvedett. Külföldi
állampolgár 3 alkalommal okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet.
2015. évben 12 alkalommal volt ittas állapotban a baleset okozója, ebből 1 eset súlyos, 11
könnyű sérüléses volt. Ez a szám a személyi sérüléses balesetek számához képest 12.5%.
Az ittas járművezetők kiszűrése érdekében 2014-ben 7608 esetben alkalmaztunk
alkoholszondás ellenőrzést, melynek segítségével 167 ittas személyt szűrtünk ki, 2015-ben
pedig 15928 alkoholszondás ellenőrzés mellett 118 ittas vezetőt derítettünk fel.
Kizárólag Ózd városára vonatkozó baleseti adatok:
Ózd városa vonatkozásában a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma
2014-ben 34 volt (ebből 13 súlyos, 21 pedig könnyű sérüléssel járt), míg 2015-ben ugyanezen
számadat 54 volt (ebből 18 esetben súlyos, míg 36 esetben könnyű sérülés következett be). Az
azonban örvendetes tény, hogy sem 2014-ben, sem pedig 2015-ben nem történt Ózd város
közigazgatási határain belül halálos közúti közlekedési baleset.
A balesetek során 2014-ben mindösszesen 37 személy sérült meg (13 súlyos, 24 könnyű),
2015-ben 56 személy szerzett személyi sérülést közúti közlekedési baleset során (18 súlyos,
28 esetben pedig könnyű sérülés következett be).
2014-ben 157, míg 2015-ben 154 anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset következett be
Ózd városában.
A közúti közlekedési balesethez vezető okok közül legnagyobb számban a relatív gyorshajtás
(2014-ben 6, 2015-ben 19), az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok megsértése (2014-ben
14, 2015-ben 18) és az ittas járművezetés (2014-ben 1, 2015-ben 6) fordult elő. A többi
balesethez vezető okok jóval kisebb arányban és nagyrészt arányosan megosztva
jelentkeznek.
A napi szolgálatellátás 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 tesztelés és autóverseny, valamint egyéb sportesemény rendőri biztosítására
került sor.
5. Az illegális migráció helyzete
2015. évben a Magyarország déli határára nehezedő jelentős migrációs nyomás következtében
eseti jelleggel helyben előforduló szakirányú munkavégzésen túl, több alkalommal került
vezénylésre, átrendelésre határrendész állomány a schengeni külső határszakaszra az ottani
idegenrendészeti munkavégzés megerősítésére. A migrációs helyzet kezelésére a megyei
csapatszolgálati századba berendelt helyi kollégáink is rendszeresen elvonásra kerültek.
Ezen tevékenység végrehajtására az állományunk tagjai összesen 302 nap szolgálatot
teljesítettek a déli határszakaszon.
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Mivel elsődlegesen a határrendészeti szakterület beosztotti állománya került kijelölésre,
vezénylésük megnehezítette a kötelező, illegális migráció megakadályozására irányuló, helyi
feladatok végrehajtását. A keletkezett létszámdeficit nagy leterheltséget jelentett a helyben
maradó állomány számára.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kapitányságunk illetékességi területe kiesik a fő
migrációs útvonalakból.
6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom nagyságrendje, kezelése)
A Határrendészeti Alosztály állományának tevékenységét elsősorban a közrendvédelmi
feladatok határozták meg.
Ózdi Rendőrkapitányság megújult illetékességi területén, a IX/18. és a XII/25. számú
határjelek között található 89817 méteres megnövekedett határszakasszal rendelkezik. A
határnyiladék teljes hosszában járható, a közmunkaprogram keretében végrehajtott
határnyiladék tisztítási munkálatoknak köszönhetően. A határjelek láthatóak, festésük,
felújításuk legnagyobb részt megtörtént.
Illetékességi területünkön 2 esetben, 2 határjel tekintetében került felfedésre határjelrongálás,
azok kivizsgálása megtörtént. Határrendi eset nem fordult elő.
Egyértelműen megállapítható azonban, hogy a schengeni tagországok részéről az utazási
fegyelem nem megfelelő. Több alkalommal kellett intézkedni szomszédos országok
állampolgáraival szemben, akik érvénytelen úti okmánnyal, vagy úti okmány nélkül lépték át
az államhatárt, illetve azt nem tartották maguknál.
Államhatárral kapcsolatos jogsértő cselekmény 2015. évben 11 esetben került felfedésre.
Ezen cselekmények elkövetői főleg a szomszédos Szlovák Köztársaság állampolgárai (7 fő)
voltak és 2 fő ukrán állampolgár. Minden esetben a 2012. évi II. tv. 208. § alapján szabtunk ki
helyszíni bírságot, külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt. A
személyazonosságuk, és jogszerű tartózkodásuk minden esetben megállapításra került.

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
idegenforgalmi területek biztonsága
Illetékességi területünkön a rendőri jelenlét mértéke megfelelt a központi- és a helyi
elvárásoknak. A meglévő állomány nagy százalékban fiatal, de közülük is a legfrissebben
felszereltek már 3-4 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
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.
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Területünk térbeni és időbeni rendőri lefedettségét, a lehető leggyorsabb reagálást és az
elvárható megelőzési feladatokat igyekeztünk mindenkor biztosítani, együttműködve az
illetékességi területünkre vezényelt megerősítő erőkkel, a polgárőrséggel és az önkormányzati
rendészettel.
A 2014. évi 133 436 közterületi óraszámhoz viszonyítva 2015. évben 146 117-re, 9.5%-kal
növekedett az óraszám.
Kiemelt idegenforgalmi rész, az illetékességi terület 2015. július 1. napjával bekövetkezett
bővülésével, Aggtelek és Jósvafő környéke, amelynek fokozott figyelmet szenteltünk.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására
vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések vagy azok körének megjelölése
Ahhoz, hogy a 2015. évre megfogalmazott elvárásoknak az Ózdi Rendőrkapitányság
közrendvédelmi állománya meg tudjon felelni, elengedhetetlenül szükséges volt az ún. 19.24es projectből, valamint Ózd város önkormányzata által rendelkezésünkre bocsátott
túlórakeretre.
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. 2015. évben
elsősorban a részünkre meghatározott elvárt eredményeket tartottuk szem előtt.
Az elvárt eredmények az Ózdi Rendőrkapitányság tekintetében a közterületen szolgálatot
ellátó állományra vetítve, meghatározott arányszámokkal kerülnek szemléltetésre.
Elmondható, hogy a közrendvédelmi szolgálati ág az elvárt eredményeket minden területen
teljesítette az alábbiak alapján:
Elfogások
2014-ben 490, 2015-ben pedig 541 elfogást hajtottunk végre, ami 10.4%-os emelkedést
eredményezett. Az ORFK által meghatározott, elvárt szám 2015-ben 485 elfogás volt, melyet
11.4%-kal léptünk túl.
Előállítások
Az ORFK által meghatározott, elvárt szám 2015-ben 426 előállítás volt, melyet 15.7%-kal
haladt meg az általunk elért tavalyi évi adat.
Feljelentések
A büntetőfeljelentések száma a 2014. évi 924-hez képest 1118-ra emelkedett, mely 21%-os
növekedést jelent. A szabálysértési feljelentések tekintetében a 2014. évi 2110-es
számadathoz képest 5.7%-kal kevesebb, 1989-es eredményt értünk el.
Helyszíni bírság
2014-ben 2203 fővel szemben 29 247 000,- Ft pénzbírság, míg 2015-ben 1174 fővel szemben
14 380 000,- Ft pénzbírság kiszabására került sor.
Közigazgatási bírság
A tavalyi évben 173 esetben 2 655 000,- Ft összegben került sor közigazgatási bírság
kiszabására, míg 2014-ben 307 esetben 4 690 000,- Ft összegben szabtunk ki közigazgatási
bírságot.
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Elővezetések (végrehajtott)
2014-ben 980, míg 2015-ben 914 sikeres elővezetést hajtottunk végre.
Az ORFK által meghatározott, elvárt arány 2015-ben 54% sikeres elővezetés volt, melyet
53.6%-kal teljesítettünk.
Szabálysértési őrizetek
2014-ben 172 személyt vettünk szabálysértési őrizetbe, akikkel szemben az ügyükben eljáró
bíróság 105 esetben elzárást, 22 esetben pénzbírságot, 13 esetben figyelmeztetést alkalmazott,
míg 24 esetben megszüntette a szabálysértési eljárást. Ezzel szemben 2015-ben 133 személy
szabálysértési őrizetbe vételére került sor, akikkel szemben 43 esetben elzárást, 29 esetben
pénzbírságot, 19 esetben közérdekű munkát, 14 esetben pedig figyelmeztetést alkalmazott a
bíróság, emellett pedig 28 esetben a szabálysértési eljárást megszüntette.
A szabálysértési őrizetbe vételek megoszlása
Az értékelt évben a szabálysértési őrizetben vételek indoka az alábbiak szerint alakult: 11
személy járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértést, 47 személy tulajdon elleni
szabálysértést, 25 személy garázdaság szabálysértést, 49 személy távoltartás szabályainak
megsértése szabálysértést, 1 személy pedig tiltott kéjelgés szabálysértést követett el az
őrizetbe vett személyek közül.
Összesen 175 alkalommal éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. A
hozzátartozók közötti erőszakot megvalósító cselekmények során 170 esetben férfi követte el
a jogsértést.
A legjelentősebb feladataink közé tartoztak a fokozott ellenőrzések végrehajtásai, illetve a
területen megtartott rendezvények felügyelete, azok zavartalan lebonyolítása.
Illetékességi területünk bővítésével nagy figyelmet fordítottunk az új települések
vonatkozásában
a
lakosság
szubjektív
biztonságérzetének
fenntartására,
az
önkormányzatokkal és egyéb társszervekkel való kapcsolat felvételére és fokozására, a
társszervekkel való közös szolgálatok megszervezésére, növelésére.
A meghatározottak alapján – figyelembe véve a kapitányság bűnügyi helyzetét – az
ellenőrzések eligazításain a közterületi intézkedések mellett a bűncselekmények
megelőzésére, a körözött személyek felkutatására és elfogására, valamint az elkövetők
tettenérésére fektettünk hangsúlyt.
3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24
program” végrehajtásának tapasztalatai
2015. évben a 19.24-es projektből biztosított túlórakeret nagymértékben hozzájárult a
közterületi óraszámok szinten tartásához. Az Ózdi Rendőrkapitányság közrendvédelmi
állománya összesen 17 858 túlórát teljesített.
A 19.24-es túlszolgálat terhére az állomány folyamatosan berendelésre került, melynek
köszönhető, hogy az elvárt eredményességi mutató irányszámait tartani, illetve teljesíteni
tudtuk. Reagáló képességünket megőriztük.
A programban Ózd két városrészében, Hódoscsépány-Somsály és Sajóvárkony térségében
biztosítottunk felváltva 24 órás rendőri lefedettséget.
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4. A rendezvénybiztosítások
Jelentősebb feladataink közé tartozik a területen megtartott rendezvények rendjének
biztosítása, azok zavartalan lebonyolításában történő közreműködés. Az év minden
időszakában a normák előírásainak megfelelően hajtottuk végre ez irányú feladatainkat. Sem
a rendezvényeken, sem azok körzetében rendkívüli esemény nem történt.
Kiemelkedő jelentőséggel bírtak a megemlékezések, illetve kulturális rendezvények
biztosítási teendői. Minden biztosítási, felügyeleti feladatunkat maradéktalanul,
eseménymentesen teljesítettük.
Rendezvénybiztosítások tekintetében mindösszesen 141 rendezvényt biztosítottunk, a
biztosításba bevont 534 fő rendőrrel az értékelt időszakban, mely biztosítások során 6 esetben
vált szükségessé rendőri intézkedés.
Az egyes rendezvények biztosítása, felügyelete során jól működtünk együtt a szervezőkkel, a
rendezőkkel, az általuk felkért rendfenntartókkal. Szakmai irányításunkat elfogadva
eseménymentesen ténykedtek.
Az értékel időszakban összesen 14 csapaterőt igénylő rendőri feladatot hajtottunk végre, 87 fő
részvételével, mindösszesen 3396 órában.
5. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések)
Ilyen időszak az értékelt évben nem volt.
6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
2015. első felében 25 körzeti megbízotti státuszból 25 betöltött volt, amelyikből mindenki
nyomoz. Tapasztalt, jól felkészült az állomány nagy része. 2015. július 1-től a megváltozott
illetékességi területnek köszönhetően állományunk 4 KMB-s státusszal bővült.
A helyi körzeti megbízottak működési körzete teljes egészében lefedi Ózd város közigazgatási
területét. A területleírások, körzetleírások ezen szempontok alapján készültek el.
A közbiztonság megítélését, a lakosság szubjektív biztonságérzetét alapvetően az adott terület
bűnügyi helyzete, állapota, ezen belül is elsősorban a vagyon elleni és a közterületek rendjét
sértő, közfelháborodást keltő garázda jellegű bűncselekmények száma határozza meg, így
jelentős eltérések tapasztalhatók egy-egy KMB terület vonatkozásában.
A körzeti megbízottak a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb bűnügyben folytattak
nyomozást, az ügyek száma maximalizálásra került, figyelemmel a közterületi óraszám
növelésére.
Az év kiemelkedő feladatai közé tartozott az „Iskola rendőre” elnevezésű program, mely
végrehajtására kiadott feladat terv alapján az illetékességi területen működő általános iskolák,
valamint a velük kapcsolatot tartó rendőrök végrehajtották a részükre meghatározott
feladatokat, Ózd városában összesen 13 iskolában.
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Több alkalommal került megtartásra a Ózd városában is – körzeti megbízott jelenlétében –
mobil fogadónap, amely szintén a lakosság és a rendőrség közötti kapcsolat szorosabbá
tételére, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére irányult.
7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
2013. február 1. napján a Tevékenység-irányítási Központ felállításával az Ózdi
Rendőrkapitányság ügyelete megszűnt. A kezdeti nehézségektől eltekintve, a
tevékenységirányítási rendszer jól működik.
8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet)
A beérkezett szabálysértési feljelentések száma csökkenést mutat, a 2014. évi 1579-ről 2015.
évben 1340-re csökkent, -15.1%-kal. A feljelentések és helyszíni bírság végrehajtás együttes
számát tekintve jelentős csökkenés állapítható meg, a 2014. évi 4060-ról, a vizsgált
időszakban 2848-ra esett vissza, -29.9%-kal. A csökkenés oka a helyszíni bírság
végrehajtások számának jelentős visszaesése.
A pénzbírság átlagát tekintve az előző év azonos időszakához viszonyítva növekedés történt
28 548,- Ft-ról 32 148,- Ft-ra, 12.6%-kal.
A „figyelmeztetés” intézkedések számát tekintve 50%-os csökkenés tapasztalható, 328-ról
218-ra. Elsősorban a fiatalkorúakkal szemben jellemző ez az intézkedés, mivel az eljárás alá
vont személyek nem rendelkeznek önálló jövedelemmel és vagyonnal.
A „járművezetéstől eltiltás” intézkedések száma 17.4%-kal nőtt, mivel 108-ra emelkedett az
előző év azonos időszakában alkalmazott 92-ről.
A megszüntetések száma 133-ról 115-re, -13.5%-kal csökkent. Egyre több olyan
„koccanásos” baleset történik, amikor az okozó leparkolt, álló járműnek ütközik és onnan
adatainak hátrahagyása nélkül távozik és az eljárás során nem állapítható meg az elkövető
kiléte.
Az Igazgatásrendészeti Osztály részére szakmai teljesítménykövetelmény-minimumként egy
mérőszám lett meghatározva. Az eljárás átlagos időtartama célkitűzésként a tárgyidőszakban
bizonyítási eljárást követő ügydöntő határozattal lezárt ügyekben 42 nap volt. A vizsgált
időszakban az eljárások átlagos időtartama 35.6 napban teljesült.
2015. évben kapitányságunkon 417 fő lőfegyver tartására jogosító hatósági igazolvánnyal
rendelkező természetes személyt és az általuk tartott 1104 db fegyvert tartottunk nyilván. A
benyújtott fegyvertartási kérelmek száma 84 volt.
Az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területének változása miatt a vadászati, valamint
szolgálati célú lőfegyvertartásra jogosító természetes személyek száma 84 fővel növekedett.
Lőfegyver tartására jogosító hatósági igazolvány 1 esetben azért került visszavonásra, mivel
az engedélyesnek megszűnt a szándéka az engedélyben foglalt eszköz tartására. Kettő esetben
pedig a kiadás feltételeinek hiánya miatt került visszavonásra a vadászati célú
lőfegyvertartásra jogosító hatósági igazolvány. Az engedélyessel szembeni büntetőeljárás
miatt visszavonásra nem kellett intézkednünk.
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A kapitányság illetékességi területén a vizsgált időszakban 633 gáz-, riasztófegyver viselésére
jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyt tartottunk nyilván. A kiadott
gáz-, riasztófegyver viselésére jogosító hatósági igazolványok számában a tavalyi év azonos
időszakához képest csökkenés volt tapasztalható 38-ról 30-ra. A hatályos lőfegyvertartásra
jogosító hatósági igazolvánnyal, illetve a fegyver viselésére jogosító hatósági igazolvánnyal
rendelkező természetes személyek 2015. évre vonatkozó bűnügyi -és szabálysértési
nyilvántartásban történő tömeges priorálást végrehajtottuk. A tömeges priorálás
eredményeként hatósági igazolvány visszavonására nem kellett intézkednünk.
A társas vadászatok ellenőrzésére ütemterv készült, az ellenőrzések során hiányosság nem
merült fel.
A kapitányságunk illetékességi területén összesen 20 hatályos működési engedéllyel
rendelkező személy- és vagyonvédelmi, valamint biztonságtechnikai vállalkozás található.
Hatályos személy- és vagyonőr, magánnyomozói, valamint vagyonvédelmi rendszert tervező,
szerelő igazolvánnyal 710 fő rendelkezik. A tendenciát vizsgálva megállapítható, hogy évrőlévre folyamatosan csökken a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, valamint személy- és
vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők száma.
A kiadott személy- és vagyonőri igazolványok száma 87-ről 70-re csökkent. A személy- és
vagyonvédelmi működési engedélyek száma 2-ről 1-re mérséklődött.
Társszervekkel, illetőleg más hatóságokkal összevont ellenőrzés 2015. évben 4 alkalommal
történt. A munkaügyi felügyelőség szakembereivel, valamint a bűnügyi osztály,
közrendvédelmi szolgálati ággal közösen a „zenés, táncos szórakozóhelyen” a kiemelt
engedélyügyi főelőadó 6 fő személy- és vagyonőr helyszíni ellenőrzését hajtotta végre. Az
ellenőrzések során szándékos bűncselekmény, valamint szabályszegés elkövetésén személyés vagyonőr nem lett tetten érve, igazolvány helyszíni elvételére nem került sor.
Pirotechnikai termékek felhasználásának bejelentésére 2015. évben 5 esetben került sor. Az
Igazgatásrendészeti Osztály folyamatosan ellenőrizte a pirotechnikai termékek év végi
árusítását, valamint azok ideiglenes tárolását. Az ellenőrzések során hiányosság nem merült
fel.
9. A bűn- és baleset-megelőzés
9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
Kapitányságunkon, alapfeladatából is adódóan, elsősorban a Bűnügyi Osztály végzi a
bűnmegelőző tevékenységet. Az értékelt évben az Ózdi Rendőrkapitányság 2 vezető
beosztású munkavállalója az illetékességi területünkön lévő halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalokat foglalkoztató általános- és középiskolások számára tartott több előadássorozatot.
Ezen előadásaink főként a fiatalkorú bűnözés és áldozattá válás megelőzésének lehetőségeivel
foglalkoztak, valamint „együtt a kábítószer ellen” téma köré csoportosultak. Kapitányságunk
szenior állományában egy nyugállományú rendőr főtiszt bűnmegelőzési tanácsadóként 2 ózdi
középiskola diákjaival, szülői munkaközösségeivel és tantestületével tart napi kapcsolatot,
bűnmegelőzési előadások, konzultációk keretein belül. A kolléga emellett nagyobb csoportok
részére, de a veszélyeztetett szép korú lakosságot egyénileg, lakásán is felkeresve szolgáltat
bűnmegelőzési tanácsokat. Ő látja el a kábítószerügyi referens helyi szintű feladatait is.
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A putnoki és ózdi középiskolai tanulók és az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület tagjainak
bevonásával a nyáron elszaporodó strandlopások megelőzése és megszakítása érdekében újra
megszervezésre került a „Diákok a biztonságért” akció, melynek köszönhetően lényegesen
csökkent az ilyen jellegű bűncselekmények száma.
Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében
végrehajtandó rendőri feladatok megvalósításaként a bűnmegelőzési előadó és a
bűnmegelőzési tanácsadó az elmúlt évben is rendszeresen tartott bűnmegelőzési előadásokat
idősek klubjában, lakossági fórumokon. Az önkormányzatoknál, idősek otthonában és idősek
klubjában elhelyezésre kerültek bűnmegelőzési tartalmú szóróanyagok. A helyi elektronikus
sajtóban időszakonként megjelentettünk bűnmegelőzési tartalmú felhívásokat, tájékoztatókat.
Emellett 2015. decemberében összesen mintegy 150 diákhoz eljutva (jelentős részük cigány
származású) mutattunk be egy egész délelőttöt átfogó bűn- és baleset megelőzési előadást az
Ózdi Művelődési Intézmények Színháztermében.
2011-ben útjára indítottuk az Ózdi Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési
információs kiadványát, a Kapinfót, amelyet rendszeresen eljuttatunk elektronikus formában,
kiadványonként mintegy 1400 e-mail címre, illetve a város honlapjáról is elérhető.
A bűnügyi állomány a közterületi szolgálattal együttműködve a múlt év folyamán is több
alkalommal, főleg a húsvéti, valamint a karácsonyi, újévi ünnepek előtti időszakban
bűnmegelőző portyaszolgálatot látott el. Ezen időszak alatt érzékelhetően kevesebb
bűncselekmény vált ismertté.
9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók)
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények során gyakorta találkoztunk olyan
jelenségekkel, melyek igen nagymértékben befolyásolták a fiatalkorú személyek elkövetővé
válását.
2015. évben az ismertté vált 192 fiatalkorú bűnelkövetővel szemben lefolytatott eljárások
során igyekeztünk felhasználni mindazokat a lehetőségeket, amelyek a bűnmegelőzést
szolgálják. Minden alkalommal a törvényi előírásoknak megfelelően értesítettük az illetékes
gyámhatóságot és felhívtuk a figyelmüket a gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedések
megtételére. Rendszeresen részt veszünk az ilyen témájú konzultációs fórumokon.
Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk során a büntetőeljárások lefolytatása
alkalmával is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy mindazon személyek felderítése és
felelősségre vonása megtörténjen, akik valamilyen jogsértésükkel veszélyeztették kiskorú
testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését.
9.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.
A távoltartások magas száma mutatja, hogy a családon belüli erőszak továbbra is kiemelten
jelen van. A bántalmazottak köre az esetek legnagyobb százalékában élettárs, volt élettárs,
ezt követően a feleség volt. Több esetben – a távoltartás során – jelen voltak kiskorú
gyermekek is. Ezen esetekben értesítéssel éltünk a Családsegítő, Gyermekjóléti Intézmények
felé, a jelzőrendszeren keresztül.
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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.
2015. évben a bűnmegelőzési tanácsadó kimondottan a fenti csoporthoz tartozó személyek
részére bűnmegelőzési előadásokat tartott, illetve a koruknál, állapotuknál, illetve
betegségüknél fogva nehezen közlekedő személyeket személyesen, a „rendőr házhoz megy”
elnevezésű program keretein belül, látogatta meg.
Működteti továbbá a nevében hasonló "Házhoz megyünk" vagyonvédelmi jellegű
bűnmegelőzési programot is, mely az ózdi Interspar áruházban felállított információs pulton
keresztül történik.
A kiemelt kockázatú áldozatokhoz tartozók nagy érdeklődéssel fogadták az ott lévő
bűnmegelőzési anyagokat, ill. folyamatosan tájékoztatva lettek a sérelmükre leggyakrabban
megvalósuló, főleg vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatosan, hogy hogyan
kerülhetik el az áldozattá válást.
Folyamatos feltérképezés alatt vannak azon területek, amelyek a fenti kiemelt kockázatú
áldozati csoporthoz tartozók nagyobb részben fordulnak meg.
A kommunikációs eszközök igénybe vételével több esetben bűnügyi felhívásokra és
tájékoztatásokra került sor a városban működő televízió segítségével.
9.4. A kábítószer prevenció helyzete, (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség
kiemelt 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.
életévüket 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 személyek követik el, akik kimondottan hétvégeken baráti társaságokban, vagy
szórakozóhelyeken, diszkókban fogyasztják a különféle drogokat.
Hatóságunk illetékességi területén elterjedtek az interneten keresztül postai úton rendelt és
tiltólistán már szereplő, vagy még épp nem szereplő Herbal és „bio-fű” néven ismert szárított
növényi származékok alapanyagát képező anyagok, melyeket viszont fiatalkorú, az internetet
kellően ismerő személyek rendelik, saját fogyasztásra kis mennyiségben.
A fokozott ellenőrzések foganatosítása miatt javulás mutatkozik a tekintetben, hogy az
ellenőrzések gyakorisága miatt a kábítószert fogyasztó 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.
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A szenior állományú bűnmegelőzési tanácsadó látja el elsősorban a prevenciós feladatokat,
továbbá kábítószerügyi referensként is végzi tevékenységét, mely során havi rendszerességgel
fogadóórát tart, de a problémával bármikor megkereshető.
9.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság
tevékenységének és programjainak bemutatása
Az MBB által biztosított számtalan promóciós baleset-megelőzési anyagot, kiadványt,
eszközt a közterületi szolgálat a célcsoportba tartozó személyeknek figyelemfelhívás
céljából kiosztotta.
A baleset-megelőzési reklámspotokat tartalmazó DVD-n lévő anyagot az ÓVTV-n, az
ózdi Interspar Kamilla Gyógyszertárában már vetítik, illetve az Ózd Városi Kórházban
hamarosan vetíteni fogják.
A gyermekek közlekedésre nevelésével kapcsolatos pályázatban való
közreműködésünkkel 2015. január és február hónapokban egy általános iskolában
hajtottunk végre minden diáknak oktatást kifejezetten a kerékpáros- és
gyalogosközlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati felvilágosítással.
Több alkalommal a településen működő helyi nyugdíjas klubban hasonló jellegű
fórumot tartottunk.
Az önkormányzathoz köthető helyi médiumokkal, az Ózd Városi Televízióval szintén
jó munkakapcsolatban vagyunk, a lakosság számára a baleset-megelőzési
tájékoztatások, figyelemfelhívások folyamatosak ezeken a csatornákon keresztül.
Évek óta megrendezzük a SZIRENA bűn- és baleset-megelőzési napot, amelyen
szintén a diákoknak tartunk baleset-megelőzési témakörben is előadásokat.
2015. év utolsó negyedében, az általam elrendelt közlekedésbiztonság javítására
kiadott feladatterv alapján, hetente két alkalommal végeztük a kerékpárosok fokozott
ellenőrzését, illetve a hiánypótlás céljából a rendelkezésre álló láthatósági eszközök
kiosztását.
2015. évben ismét végrehajtottuk a kerékpárosok – gyalogosok célcsoport
megszólítását célzó láthatósági kampányt, amelyben az MBB által biztosított nagy
mennyiségű promóciós láthatósági eszközöket, illetve az erre a projektre biztosított
további pénzösszegből vásárolt további láthatósági eszközök kiosztását, az
ellenőrzések során a hiányosságok pótlását hajtottuk végre.
Megyei közlekedésbiztonsági feladatterv részeként végeztük a kijelölt
gyalogátkelőhelyek környezetének fokozott ellenőrzését.
A Látni és látszani kampány végrehajtása során végrehajtottuk a gyalogosokra,
kerékpárosokra vonatkozó intézkedéseket.
2015. április hónapban a kapitányságunk szervezetében működő Területi Balesetmegelőzési Bizottság ülését rendeztük meg, ezt követően 2015. november hónapban a
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság is éves ülését Ózdon szervezte meg.
9.6. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped”
program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan
Ózd városában összesen 13 iskolával tart fenn a kapcsolatot. Az iskolák mindegyikénél
iskolarendőr lett kijelölve, két iskola esetében Ózdon az Újvárostéri Általános Iskolában és az
Árpád Vezér Úti Általános Iskolában megegyezik az iskolarendőr személye.

20

Az iskolarendőrök a tanév megkezdése előtt, illetőleg a tanévnyitó ünnepségeken felvették a
kapcsolatot az illetékes oktatási intézmények vezetőivel. A tanévnyitón az érintett
intézményekben jelen voltak.
2015. május hónapban az iskola rendőre „helyi koordinátora” összefoglaló, figyelemfelhívó
tanácsokat küldött szét e-mailen keresztül az egyes iskolák részére a nyári szünidőre
vonatkozóan, valamint az év végi „kampányidőszak” keretében végrehajtott osztályfőnöki
órákon szintén a szünidő veszélyeire felhívták a figyelmet.
Az Ózdi Rendőrkapitányság a tanévnyitó kampány részeként 2015. szeptemberében, illetve a
tanévzárás előtt, júniusban az általános iskolák előtt, a tanítási idő kezdetét megelőző és végét
követő időszakban a helyi polgárőr szervezet, ill. az önkormányzati rendészet
közreműködésével folyamatos ellenőrzést tartott a közlekedési balesetek megelőzése
érdekében.
Szeptember hónaptól a tanév teljes időtartama alatt fokozott figyelmet fordítottunk az
iskolások úttesten való áthaladásának biztosítására, a gyermekek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megakadályozására, az iskolák környékén a rend fenntartására, valamint a
gépjárművezetők részéről a szabályok következetes betartására.
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság által a részünkre megküldött plakátokat,
DVD-t, könyveket és egyéb oktatási segéd- és propagandaanyagokat az „iskolarendőrök” és
az érintett iskolák részére minden esetben eljuttattuk.
Az ORFK OBB és a B.-A.-Z. Megyei BB által meghirdetett rajzpályázatokról rendszeresen
tájékoztattuk az érintett intézményeket és a pályaműveket rendeltetési helyükre megküldtük.
Az általános iskolások, illetőleg óvodások körében tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy a
megrendezésre kerül egy közlekedésbiztonsági témával kapcsolatos bábverseny.
Kollégáink részt vettek a jelentősebb iskolai rendezvényeken, kiemelten az Újváros téri
Általános Iskolában, ahol havonta megrendezésre kerültek a „Suli Disco”-k. Az iskola
rendőrei szolgálatuk során a rendezvénytől függetlenül is visszatérően ellenőrzik az
intézményeket.
A tanév során két alkalommal nyílt napot tartottunk, ahol a tanulók ismerkedhettek a rendőri
munkával, illetve megelőző jellegű előadást hallgathattak.
Az Ózdi Rendőrkapitányság vezetése által megálmodott és létrehozott „V. SZIRENA, avagy
szolgálatban az iskola rendőre napján” elnevezésű rendezvény megtartására az Ózdi
Művelődési Intézmények Színháztermében 2015. december 17-én került sor.
A rendezvény szervezése során egy általános iskolásoknak címzett alkotói verseny is
meghirdetésre került, két korcsoportban, (alsó-, és felső tagozat) 3D technikával, tetszőleges
eszközzel és stílusban. A verseny témája a „Rendőrségi jelképek” volt.
Ez évben is megrendeztük 2015. április 17-én a „Kerékpáros Iskola Kupa”, illetve a „Ki a
mester két keréken?” rendezvényeket, amelyen az általános iskolák 5-8. osztályos tanulói
mérhették össze a tudásukat elméleti és gyakorlati kerékpáros ismeretekből.
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Az eredményhirdetést megelőzően a kerékpárok állapotfelmérésére került sor, ahol a tanulók
egyben egy oktatást is kaptak a kerékpár kötelező tartozékairól, illetve a balesetmentes
közlekedésről.
A feladattervben szereplő feladat meghatározás alapján kezdeményezést tettünk az Ózdi
Kistérségi Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézménynél a közösségi
szolgálat rendőrségen történő végrehajtása lehetőségének biztosítása érdekében.
10. Együttműködés
10.1. 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 polgármesterrel, emellett a konzultációs
egyeztető fórumokat is rendszeresen működtetjük.
10.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Az ügyészségekkel, ezen belül is kiemelten az Ózdi Járási Ügyészséggel, továbbra is jó
munkakapcsolatban vagyunk, ami elsősorban a bűnügyi feldolgozó munkánk során
nélkülözhetetlen. Az ügyészség minden kiemelt ügyben és indokolt esetben bejelenti a
fokozott ügyészi felügyeletet, folyamatos revíziót gyakorol. Az esetmegbeszélések,
konzultációk az ügyészek és a rendőri vezetők között folyamatosak, napi szintűek. Hasonló
szintű kapcsolat jellemző az igazságszolgáltatás többi területére, szereplőire is.
10.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete
Az iskolákkal, egyházakkal, civil szervezetekkel a kapcsolattartásunk folyamatos, minden
szükséges esetben kapcsolatfelvételre kerítünk sort. Az oktatási intézményekkel a
bűnmegelőzési referensen keresztül, továbbá az országos megelőzési programok előadóinak
segítségével is folyamatos a kapcsolattartás. Az Ózd városában működő bevett egyházak helyi
képviselőivel jó színvonalú együttműködést tudhatunk magunkénak, több esetben a misék,
istentiszteletek, szertartások előtti vagy utáni időszakban a kiemelten veszélyeztetett időskorú
lakossággal is kapcsolatot tudunk tartani. Civil szervezetekkel több terület vonatkozásában is
együttműködünk. Emellett a helyi vadászatra jogosultak képviselőivel is rendszeres és
folyamatos a kapcsolattartás, sok esetben, főként eltűnt személyek felkutatására szervezett
csapaterős tevékenységeinkbe vonjuk be a vadászokat, mind humán, mind pedig
eszközerőforrásaikat is igénybe véve.
10.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési 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 kapcsolatunk van. A polgárőr
egyesületek bevonásra kerülnek az Ózdi Rendőrkapitányság által tartott fokozott
ellenőrzésekbe, akciókba, rendezvények zavartalan lebonyolításába, valamint a napi
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szolgálatokba. A postai kézbesítések (családi pótlék, segély) során – az előre meghatározott
időpontokban – a polgárőrség jelen van.
Az ózdi egyesület a rendezvények biztosításában rendszeresen közreműködik. A felelős
vezető az egyesület parancsnokával előzetesen egyezteti az igénybevételeket, közös
szolgálatokat.
Az Ózdi Rendőrkapitányság állománya 2015. évben összesen 587 esetben (681 fő rendőr,
1322 fő polgárőr és 5960 órában) látott el közös szolgálatot.
10.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Az Ózd városában működő városi rendészettel jó munkakapcsolat alakult ki, naponta közös
szolgálatot látunk el. Az elmúlt évben mindösszesen 668 fő részvételével 7736 óra közös
szolgálatot teljesítettünk. Emellett a heti közterületi összehangoló fórumok és a rendészeti
egyeztetések állandó meghívottja a városi rendészet vezetője.
10.6. A 10.1.-10.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a
közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi
partnerként vagy projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk
A bűnmegelőzés vagy a közbiztonság javítására kiírt pályázaton ugyan nem vettünk részt,
azonban az elmúlt évben a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül
valósult meg az Ózdi Rendőrkapitányság épületének teljes energetikai korszerűsítése 165 530
719 forint támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitással.
A korszerűsítés során megtörtént a fűtési rendszer részleges felújítása 205 fűtőtest
termosztatikus vezérlése kapcsán, a kazánok cseréje és a kazánház teljes korszerűsítése. A
homlokzatok hőszigetelése 1173 m2 felületen 12 cm vastagságban, 697 m2 felületen 15 cm
vastagságban, valamint a zárófödém hőszigetelése 1102 m2 felületen kőzetgyapot
szigeteléssel 10 cm vastagságban. A külső homlokzati nyílászárók cseréje 257 db és a
fényforrások korszerűsítése 934 db. A nagyobb energetikai hatékonyság elérése érdekében
napelemes rendszer is telepítésre került 197 db napelem felhasználásával.
A beruházás hatására az épület energetikai besorolása D osztályról (követelményt közelítő)
A+ osztályra (fokozottan energiatakarékos) javult

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Az illetékességi terület növekedése ellenére 2015. évben tovább sikerült csökkenteni Ózd
városában az összbűncselekmény számot, mely az elmúlt 6 év legalacsonyabb deliktum
számát jelenti. A kiemelten kezelt bűncselekmények 4 éve folyamatos mérséklődést mutatnak
és az elmúlt 6 év legjobb eredményét értük el. A közterületen elkövetett bűncselekmények
száma, a megemelt közterületi rendőri jelenlétnek köszönhetően, 6 éve folyamatosan
ugyancsak csökkenő tendenciát mutat. A lakásbetörések számának évek óta tartó emelkedését
sikerült megállítani, a rablások pedig érezhetően visszaestek. A garázdaságok nyomozási
eredményessége megyei átlag alatti, a lopások felderítése alacsonyabb az előző évinél. A
közterületi óraszám tovább emelkedett és a közrendvédelmi szolgálati ág az összes
kompetencia cél vonatkozásában a teljesítmény-követelmény minimumok fölött teljesített. A

23

személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek vonatkozásában az elvárt eredmény
elérése helyett kritikus mértékben emelkedett a baleseti szám.
Legfontosabb – tervezhető – célkitűzéseinek 2016-ra az alábbiak:
A szakterületek összehangolt tevékenységével, a napi bűnügyi közbiztonsági helyzet
változására gyorsabban és érzékenyebben reagálva, az egyes települések
közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és a
külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló jogsértések elleni fellépésre. Különös figyelmet kell szánni a
területváltozással érintett települések közbiztonságára, a megszokott biztonságérzet
fenntartására, javítására.
A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni törvényes, eredményes és hatékony
fellépés, a tettenérések számának növelése, elfogások számának szinten tartása, a
közterületen elkövetett jogsértéseket érintő bíróság elé állítások további szenzitív
kezelése.
A körzeti megbízottak közterületi szolgálati óraszámának emelése.
A baleseti helyzet egyértelmű javítása, a baleset-megelőzési lehetőségek
újragondolása és a közterületi állomány teljes körű, hatékony bevonása a közúti
ellenőrzésekbe, a durva szabálysértők kiszűrésébe, a dinamikus jogsértések
csökkentésébe.
Az eljárások időszerűségének javítása továbbra is kiemelt cél.
A bűncselekmények elkövetéséből származó tárgyak felderítése és a kármegtérülési
mutató egyértelmű javítása. A felderítési mutatót, ezen belül különösen a lopások
felderítését, a nyomozási eredményességet, különösen a garázdaságok nyomozási
eredményességét növelni kell.
Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét javító kapcsolattartás színvonalát fenn
kell tartani.

Ózd, 2016. március 16.
Dr. Varga László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
Melléklet:
- bűnügyi szakterület melléklet
- rendészeti szakterület melléklet
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HATÁROZATI JAVASLAT

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016.(IV.28.) határozata

az Ózdi Rendőrkapitányság
2015-ben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület az Ózdi Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

