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SALGÓTARJÁNI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

 

Szám: 20421-2/2021.       

 

Javaslat 

 

a Salgótarján Megyei Jogú Város  

2020. évi bűnügyi- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja 

alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladat különösen: közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt 

helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

Az 1. melléklet szerinti beszámoló részletesen ismerteti a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2020. évi 

közbiztonsági, közrendvédelmi, és közlekedésbiztonsági tevékenységét, annak személyi és tárgyi feltételeit. 

 

Salgótarján és vonzáskörzete - országosan is- a bűnügyileg fertőzött és/vagy veszélyeztetett területek közé 

tartozik, amit az ismertté vált bűncselekmények adott lakosságszámra vetített aránya, valamint a megyében 

jelenlévő összes bűncselekmény kategóriában megállapított bűncselekmények számának, a Salgótarjáni 

Rendőrkapitányságra eső arányszáma mutatja a leginkább. 

 

Megállapítható, hogy a megye bűncselekményeinek nagy hányada Salgótarjánban történik, éppen ezért 

lehetőség szerint, minden elérhető eszközzel, erővel, a kapitányság állományán túl is, elsősorban közterületi 

jelenléttel, arra kell törekedni, hogy Salgótarjánban folyamatos legyen az állandó közterületi jelenlét. 

 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság állománya az értékelt időszakban a hatáskörébe tartozó feladatokban, az 

illetékességi területén jó eredményességgel teljesített. Sikerült a rendőri jelenlétet, a közbiztonságot az 

elvárható módon biztosítani. 

 

Szembe kell azonban néznünk a gyengeségeinkkel is, hiszen nem egy esetben és nem egy területen tárt föl 

hiányosságot a megyei szakirányítás, az ellenőrzési szolgálat, illetve a rendőrkapitányság parancsnoki 

állomány, illetve éltek kritikai észrevételekkel, javaslatokkal a települési Önkormányzatok vezetői. Ezeket a 

hiányosságokat minden esetben javítottuk, pótoltuk, de a jövőre nézve még alaposabb és szakszerűbb vezetői 

ellenőrzést és irányítást kell bevezetnünk! A jövőben még erőteljesebb közterületi rendőri jelenlét 

biztosítására törekszünk, elsősorban Salgótarján városában, figyelembe véve a város vezetőinek, területi 

képviselőinek, illetve lakosainak javaslatait, kéréseit! 

 

2021. év kiemelt feladatai közé tartozik a járvány elleni védekezés során bevezetett kormányzati 

intézkedések rendőrségi feladatainak maradéktalan végrehajtása, az állomány fokozott védelme és a 

védekezéséhez szükséges feltételek biztosítása. 

 

Törekedni kell a közterületeken, közösségi életterekben elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében 

a közterületi szolgálatot ellátó állomány folyamatos – a lehető legnagyobb óraszámban – történő közterületi 
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jelenlétére, különös tekintettel a bűnügyileg frekventáltabb helyeken. 

 

Fokozni kell a közúti ellenőrzéseinket, az ittas vezetők kiszűrését, csökkentve az ittasan okozott balesetek 

számát. 

 

A hatékony megelőzési és felderítési tevékenység végzése kapcsán, a körzeti megbízotti állomány 

bevonásával szorosabb együttműködést kell kialakítani a bűnügyi szolgálatokkal, a település 

önkormányzatával, a településen működő polgárőr egyesülettel, továbbá a rendvédelem területén feladatot 

ellátó egyéb szervezetekkel és kiemelten a lakossággal. 

 

Az illegális migráció elleni küzdelem hatékonyságának javítása a kiadott intézkedési tervben foglaltak 

maradéktalanul megvalósításával, illetve a déli határszakasszal rendelkező megyék megerősítésével, és a 

külföldi szerepvállalásokkal. 

 

A szükséges mértékben kell növelnünk a parancsnoki, illetőleg alparancsnoki állomány szolgálat közbeni 

ellenőrzéseinek számát, az ellenőrzések hatékonyságát, színvonalát. 

 

Alapvető érdek és feladat az állomány védelme, pihentetése, az üres státuszaink teljes feltöltése, a meglévő 

állomány megtartása. 

 

Végezetül tisztelettel megköszönöm Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének, a város vezetőinek és 

az Önkormányzat minden tagjának a közreműködését, munkáját, amivel a közrend, közbiztonság fenntartása, 

javítása érdekében végzett feladatainkat messzemenőkig támogatták, segítették! Kérem, hogy 

lehetőségeikhez mérten ez évben is támogassák, segítség munkánkat! 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kérem, hogy a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról szóló beszámolót megvitatni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere az élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 

meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2020. évi 

munkájáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 

 

 

Salgótarján, 2021. május 20.  

 

 

 

                     Ponyi Béla r. ezredes s.k. 

  rendőrségi főtanácsos 

                      kapitányságvezető 



 

1. melléklet 

_______________________________________________________________________ 

Szám:12010/  336 /1/ 2021.ált. 
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SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS   

2020. ÉVI BŰNÜGYI- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL. 
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I. Salgótarján Közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

 
 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, 

óraszám), a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi 

területek biztonsága 
 

A Salgótarján járás területével megegyezően kialakított, korábbi illetékességi terület változtatásával 

jelentősen növekedett 2015. július 01-től a kapitányság illetékességi területe. Ennek ellenére a 

bekövetkezett bűncselekmények számadataiban - a rendőri jelenlétnek is köszönhetően - 

szignifikáns visszaesés mutatkozott az elmúlt években.  

A szolgálatszervezés adta lehetőségeket kihasználva emeltük az inkriminált területeken való 

visszatérő rendőri ellenőrzések számát, valamint a közterületi rendőri létszámot. 

 

Az ismertté vált és regisztrált bűncselekmények alapján, megyénkben Salgótarján területe 

bűnügyileg a legfertőzöttebb, naponta történik rendőri intézkedés valamilyen helyszínes 

bűncselekményeknél.  

 

Ki kell emelnünk, hogy a rendőrkapitányság a megye legnagyobb rendőrkapitánysága és a 

legnagyobb folyamatos ügyszámmal dolgoznak beosztottjai.  A rendőrkapitányság területén fut 

végig az immáron gyorsítósávokkal kibővített 21-es, és érintőleg a 22-es számú főútvonalak, így az 

átmenő forgalom is jelentős mértékű. Budapest szinte egy órán belül elérhetővé vált, amely a 

bűnözőknek is igen kedvező lehetőséget teremt. 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) alapján (elkövetési 

hely szerint) a rendőri eljárásban összesen rögzített bűncselekmények száma és azok változása az 

előző évhez képest. 

 

2020. évben a regisztrált bűncselekmények tekintetében a 2019. évi adatokhoz mérten csökkenés 

volt tapasztalható. Az elmúlt tíz év időszakát figyelembe véve a számadatok szerint szintén jól 

láthatóan kisebb számadat detektálható 2020-ban, mint a korábbi évek átlag számadatai. Az elmúlt 

tíz év második legkisebb értéke, a 2020. év 1156-as esetszáma. 

A legmagasabb érték 2011-ben jelentkezett, amely azóta folyamatos csökkenést vagy stagnálást 

mutat.  

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

ENyÜBS alapján (elkövetési hely szerint) az összes közterületen elkövetett regisztrált 

bűncselekmények száma és ezek változása az előző évhez képest. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan, tovább folytatódott a csökkenő tendencia a kiemelten kezelt 

bűncselekmények tekintetében Salgótarján területén. A 2020-as évben 664 eset tartozott a 14, 

kiemelten kezelt bűncselekményi kategóriába.  

 

Tekintettel arra, hogy a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények - úgymint rablás, kifosztás, testi 

sértés súlyosabban minősülő esetei, vagy a kábítószer bűnözés és új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés egyes elkövetési formái - a lakosság szubjektív biztonságérzetét, még a kisebb 
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számadatok esetében is jelentősen befolyásolhatják, az adott cselekményekre kiemelt figyelmet 

fordítunk. 

Az elmúlt tíz évet tekintve megállapítható, hogy a közterületen elkövetett kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma 2010-ben 491 eset volt, melyet hullámzó változások követtek, viszont 

2020-ra, gyakorlatilag a felére csökkent az estek száma, ami nagyjából hasonló arányt mutat az 

összbűnözés számadataihoz viszonyítva. 

 

A közterületen elkövetett bűncselekményeket az elmúlt tíz év távlatában vizsgálva is elmondható, 

hogy a 2010-2012 évek 597-618 közötti esetszámához képest hozzávetőleg 45 %-al kevesebb, 386 

ilyen eset történt 2020-ben illetékességi területünkön.  

 

2020-as évben a munkánknak köszönhetően 73,4% (2019-ben 59,7 %-os) 

nyomozáseredményességi mutatót sikerült elérnünk. Felderítési eredmény 67,9% (2019 - 49,5 %), 

amelyek kapcsán megállapítható, hogy az elmúlt tíz év legmagasabb, legjobb eredményei. 

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség), - az illetékességi területünkre vonatkozóan áll rendelkezésre adat  

A tárgyévi adatokat és azok előző évhez képest bekövetkezett változását az 1.1. pontban 

jelzettekkel azonos módon indokolt bemutatni. 

 

A regisztrált bűncselekmények arányáról, 100 ezer lakosra vetítve megállapítható, hogy 2019. évig 

tartó folyamatos csökkenés mellett 1952 esetet vetíthettünk 100.000 lakosra nézve. 2020-ra ez a 

szám 1983, ami az elmúlt három évet vizsgálva, gyakorlatilag stagnálást jelent.  

 

A számadat azt tükrözi, hogy 2010, 2011évekhez képest hozzávetőleg 2020 évre több mint 50 %-

kal csökkent az arányszám. 

  

Az illetékességi területen elkövetett bűncselekményekre, illetve egyéb jogsértő cselekményekre 

azonnal és hathatósan intézkedtünk. Nagy hangsúlyt fektettünk a közterületi jelenlét folyamatos 

biztosítására, fokozására, illetve a minél nagyobb létszámú, és visszatérő rendőri jelenlétre, 

melyben nagy segítséget nyújt a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság és a 

Készenléti Rendőrség állománya, a Salgótarján Megyei Jogú Város Közterület-felügyelői, valamint 

a Salgótarjáni Városi Polgárőr Egyesület polgárőrei. 

 

1.4. A város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

(kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

A város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények alakulásának bemutatása, döntés 

szerint valamennyi kiemelten kezelt bűncselekmény esetében, vagy kiemelve a 

leglényegesebbeket.  
 

2010-2015 években 1305-1855 kiemelten kezelt bűncselekményt regisztráltunk. 2019-ben 816 ilyen 

bűncselekmény valósult meg. 

2020-as évben 847 alkalommal történt ebbe a kategóriába sorolható bűncselekmény. Ez az elmúlt 

tíz év egyik legalacsonyabb esetszámát jelenti. 

 

Az elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozás eredményessége 2020 - ban 62,8 % 

(2019-ben 55,4 %), felderítési eredménye 57,3% (2019- 46,9 %) volt. Ez az eredmény is, a tíz éves 

viszonylatban mért legjobb értéknek felel meg. 

 

A kiemelt tárgyi súly, illetőleg a bűnügyi helyzet miatt kiemelt figyelmet igénylő bűncselekmények 

vonatkozásában a rablás, a kifosztás, a súlyos testi sértés, és a garázdaság érdemel különös említést.  
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Salgótarján város területén 8 rablás történt 2020. évben, amely során – az elmúlt hét évhez 

hasonlóan - minden elkövetőt sikerült rövid időn belül elfogni és büntetőeljárás alá vonni. Ennek 

eredményeként mind a felderítési mutatóban, mind a nyomozáseredményességi mutatóban 100 %-

ot értünk el.  

A rablások számát 2010 évtől vizsgálva az látható, hogy az elkövetések évenként hullámzó adatokat 

mutatnak a 4-12 esetszám között, így a 2020. évben regisztrált 8 cselekmény sem kiugró adat.  

 

Kifosztás bűntette szintén 8 esetben történt, melynek nyomozáseredményessége és felderítési 

eredményessége 88,9%. A 8 bűncselekmény az elmúlt tíz év egyik legmagasabb számadata,                   

(2017-ben 8) igaz ugyanannyi deliktum történt, mint 2020. évben.  

 

A súlyos testi sértés bűncselekmény 2020. évre az elmúlt tíz év harmadik legkisebb adatát mutatta, 

a maga 31 esetszámával. A 2018-as (32 eset) és 2019-es (22) adatokkal majdhogynem 

megegyezően. 

A súlyos testi sértés felderítési mutatója 93,5% (2019-76,5 %), míg a nyomozási eredményességünk 

95,3% (2019-85,4 %).  

 

A garázdaság 2020-ban 57 esetben valósult meg (2019-ben 42 volt), amely az elmúlt tíz év második 

legkisebb esetszámát jelenti  

A nyomozásainak eredményessége 90,4% (2019-89,6 %), a felderítési mutatója 87,9%-on alakult 

(2019-80,0 %).   

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

 

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: 

A vizsgált időszakban kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) 

elkövetése miatt a korábbi évek 2-6 esetéhez képes 2020 évben 8 ilyen bűncselekményeben zárt le 

hatóságunk sikeresen büntetőeljárást. Több ilyen kategóriájú bűncselekmény kapcsán jelenleg is 

folyik eljárás.  Kábítószerrel visszaélés kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban a felderítési, és 

a nyomozáseredményességi mutatónk is 100 %-on alakult. 

 

A fentihez képest emelkedett számban indult eljárás terjesztői magatartással elkövetett új-

pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett bűncselekmény miatt, amelyek rendszerint sikeres 

felderítéssel, az illegális anyagok lefoglalásával, a bűnelkövetők letartóztatásával végződtek. Az új 

pszichoaktív szerek birtoklása miatt indult eljárásokban a szakértői vizsgálatok megállapításai 

szerint bűncselekményben jártunk el, vagy – fogyasztó esetében - szabálysértési eljárás 

kezdeményezése történt. Kábítószer és új pszichoaktív anyag fogyasztása (birtoklás) 

bűncselekményekben összesen 49 eseményben folytattunk nyomozást a 2020-as évben (Rzs Neo 

adatok alapján). 

 

Vagyon elleni bűncselekmények, lopás: 

A lopások száma 426 volt 2020-ban, amelyből lakásbetörés 80 esetben valósult meg, javarészt 

romos, elhagyatott, lakatlan lakóingatlanok sérelmére. A lopások száma tartalmazza a betöréses 

lopások számát is.  

2020. évben hatóságunk felderítési mutatója 48,3 % (2019- 41,0 %) volt, míg a 

nyomozáseredményességet 51,2 %-on (2019- 44,5 %) tudtuk teljesíteni. Az elmúlt tíz évet 

vizsgálva elmondható, hogy lopásban 32,5% - 52,8% estek a nyomozáseredményességi 

számadataink. A lopások elkövetőinek mintegy felét sikerül minden évben kézre keríteni. 
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Lakásbetörésben a nyomozás eredményességünk 2019-ben 40,8 %, míg 2020 évben 66,2%, a 

felderítési eredmény 2019- 40,0%, 2020-ban 65,3% volt, melyek jelentős javulást mutatnak és mind 

két kategóriában, országosan is kiemelkedő eredménynek számít. 

 

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények körében: 

A rablás bűncselekmény kapcsán elmondható, hogy 2011 évtől kezdődően egészen 2013 évig nem 

volt nagy ingadozás az egyes évek között Salgótarján területét érintően.  

Ugyanakkor 2014-ben jelentős, 50%-os csökkenés volt tapasztalható. 2015 év végéig a 2014-es 

bűncselekményszám háromszorosára emelkedett. 2015 évben 16 esetben történt rablás a 

területünkön. 2016-ban a rablás bűncselekmény 6, majd 2017-ben 4 esetre csökkent. 2018-as évben 

a rablás 7, míg 2019-ben 6 alkalommal történt. 

2020 évben 9 esetben folytattunk nyomozást hatóságunknál a rablás tényállása ütköző cselekmény 

miatt.   

Kiemelten van kezelve minden rablás, amelynek megfelelően alakítja a rendőrkapitányság a 

bűnügyi és közrendvédelmi összehangolt tevékenységét. Ez tükröződik az eredményességi 

adatokban is, melynek következtében a rendőrkapitányság az utóbbi nyolc évben 100%-os 

nyomozási és felderítési eredményességet ért el. A megyeszékhely illetékességi területén nem volt 

olyan rablás, amely elkövetőjét nem sikerült felderíteni és büntetőeljárás alá vonni. 

 

Fentiekben felsorolt bűncselekménykategóriákkal kapcsolatban összességében kijelenthető, hogy 

2019-hez képest kirívó emelkedés nem érhető tetten. A közterületi bűncselekményeknél látható egy 

28 esetszámmal magasabb érték, de ez is csak 7 %-os emelkedés az előző évhez képest. A többi 

kategória vagy stagnál, vagy csökkenő számban fordult elő.  

 

1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 

kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása 

 

Kábítószer,-új pszichoaktív anyag kereskedelem Salgótarjánban  

Hatóságunk nyomozást folytat egy salgótarjáni felnőttkorú férfi és akkori élettársa ellen, akik a 

beszerzett adatok alapján több helyi fiatalnak és felnőttnek, többszáz alkalommal adtak át anyagi 

ellenszolgáltatás fejében, 1.000.- Ft/adag áron fehér porszerű anyagot, úgynevezett „kristályt”. Az 

elvégzett gyorsteszt alapján a por methadont tartalmazott, ami a Btk. 461. § (1) bek. a.) pontjának 

ah.) alpontja szerint kábítószernek minősül. A terjesztő a cselekményét nő ismerősével közösen, 

egymás cselekményéről tudva, egymást támogatva követte el, főleg egy településrészhez köthetően, 

ahová gyakran idegenek is érkeztek a bódító szer beszerzése érdekében. Az ügy kapcsán tucatnyi 

fogyasztó került elszámoltatásra, büntetőjogi felelősségük megállapítása folyamatban. 

 

A terhelő vallomások alapján a kihallgatottak mind egybehangzóan elmondták, hogy a részükre 

eladott anyag fehér, porszerű, vagy kristályos anyag - melyet alufóliába csomagolva vásároltak 

nevezettektől - 1 pakett kb. 2 cm széles és általában 1 szívásra elegendő mennyiségű volt, így 

kiporciózva árusították.  

 

A széleskörű nyomozás alapján, a férfi és a nő megalapozottan gyanúsíthatóvá vált a Btk 176.§. (1) 

bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő kereskedéssel elkövetett kábítószer kereskedelem 

bűntettének elkövetésével. A páros férfi tagja jelenleg is letartóztatásban várja a bírósági ítéletet. 

 

Rablás Salgótarjánban 

Egy helyi férfi 2020. augusztus 23-án kora délutántól italozott, szórakozott az egyik salgótarjáni 

sörözőben. Ott beszélgetést kezdeményezett a szintén ott szórakozó 66 éves salgótarjáni lakossal, 

aki több alkalommal is fizetett italt neki. A gyanúsított eközben látta meg, hogy a sértett 

pénztárcájában több nagyobb címletű bankjegy is van, melyet a nadrágja jobb farzsebében tartja. 
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Az este folyamán a későbbi elkövető a már ittas idősebb férfit többször is ölelgette azzal a céllal, 

hogy a farzsebéből kivegye, kilopja a pénztárcát, azonban azt egyszer sem sikerült ilyen módon 

megszereznie. Ezt követően a gyanúsított 22.00 óra körüli időben a helyiségben felállt az egyik 

asztalra és a pult felé néző kamerát – mivel a sértett folyamatosan a pultnál tartózkodott - 

elfordította, majd kiment a helyiségből, mintegy előkészítve a tervezett cselekményét. 

Pár perc eltelte után visszament a helyiségbe, odament a sértetthez és elkezdte ismét ölelgetni őt. 

Mivel a pénztárcához ekkor sem fért hozzá, ezért megfogta a sértett vállát és azt megrántva a földre 

rántotta őt. A sértett elesett és miközben az oldalán feküdt a gyanúsított a nadrágja farzsebéből, a 

zsebet elszakítva kirántotta a pénztárcát és azt követően kiszaladt a helyiségből. 

Az elkövetőt a kiérkező rendőrök a megszervezett tevékenységnek köszönhetően még menekülés 

közben a Rákóczi úton elfogták. Az eltulajdonított értékek hiánytalanul előtalálásra, lefoglalásra 

kerültek. 

 

A gyanúsított fenti cselekménye alkalmas volt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény 365. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és az (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő rablás 

bűntett megalapozott gyanújának a megállapítására. A nyomozati cselekmények elvégzését 

követően a terhelt letartóztatásba került. 

 

Hatóságunk munkatársai az elmúlt években kialakított jó munkaszervezés, vezetés-irányítási 

rendszer, és a nyomozati munka felépítésének köszönhetően a kiemelt tárgyi súlyú 

bűncselekmények elkövetőinek nagy részét még forrónyomos üldözés során elfogta.  

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A nyomozáseredményességi mutató változása a tárgyévet megelőző évhez képest (az eredményes és 

eredménytelen nyomozások átlagai alapján).  

 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az összes bűncselekményt 

figyelembe véve, 2020. évben 67,2 % volt, közel 5%-kal magasabb a 2019. évi 62,9 %-os 

eredménytől. Ezen százalékos mutató az elmúlt tíz év harmadik legjobb eredménye. 

A rendőrkapitányság bűnügyi szolgálata 2014 évtől 60,8% és 68,9% között teljesített 

nyomozáseredményességi mutatókban, amely a feldolgozott ügymennyiséget és az országos átlagot 

tekintve is jó teljesítmény.  

 

A felderítési mutató 2020 évben 58,1 %, amely az elmúlt öt év legjobb eredménye. 2019-ben 49,4 

% lett, az összes bűncselekményszám figyelembevételével történt átlagszámítás alapján. 2015-2019 

évek között 48,9 %-54,6 % közötti értékeken mozgott ezen statisztikai adat. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának 

változása a tárgyévet megelőző évhez (az eredményes és eredménytelen nyomozások átlagai 

alapján).  

Az elmúlt tíz évet tekintve megállapítható, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények 

esetében, a 2010. évi 618 eset után, kisebb emelkedést követően, szinte folyamatos csökkenés 

mellett 2019 évben 358 cselekményt, még 2020-ban 386 ilyen eset volt köthető a közterületen 

elkövetett bűncselekményi kategóriához. Kimutathatóan ezen kategória nagyjából hasonló arányt 

mutat az összbűnözés számadataihoz viszonyítva. 
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A közterületen elkövetett bűncselekményeket az elmúlt tíz év távlatában vizsgálva elmondható, 

hogy a 2010.-2012. évek 597-640 közötti esetszámához képest hozzávetőleg 45 %-al kevesebb 

ilyen eset történt 2020-ben Salgótarján városában.  

2020-as évben 73,4%-os (2019-ben 59,7%-os) nyomozáseredményességi mutatót sikerült elérnünk.  

Felderítési eredmény 67,9% (2019 - 49,5 %), amelyek kapcsán megállapítható, hogy az elmúlt tíz 

év legmagasabb, legjobb eredményei. 

 

2.3. A területi (esetünkben helyi) szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának változása a tárgyévet 

megelőző évhez képest (az eredményes és eredménytelen nyomozások átlagai alapján). 

 

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is folytatódott a csökkenő tendencia a kiemelten kezelt 

bűncselekmények tekintetében Salgótarján területén. A 2020-as évben 664 eset tartozott a 14 

kiemelten kezelt bűncselekményi kategóriába.  

A 2018-2019-es években 651 és 698 ilyen kiemelt eset történt. 

 

Tekintettel arra, hogy kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények, úgymint rablás, kifosztás, testi sértés 

súlyosabban minősülő esetei, vagy a kábítószer bűnözés és új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

egyes elkövetési formái is előfordulnak e tárgykörben, az adott cselekményekre kiemelt figyelmet 

fordítunk, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásolhatják az elkövetések, 

még a kisebb számadatok esetében is. 

 

2019 évben 243 cselekmény, addig 2020-ban 242 eset volt köthető a közterületen elkövetett kiemelt 

bűncselekményi kategóriához. Kimutathatóan ezen kategória is nagyjából hasonló arányt mutat  az 

összbűnözés számadataihoz viszonyítva. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a nyomozáseredményesség bemutatása 2020 

 

-Testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége (2019 évben 88,1%);            95,5%  

-Súlyos testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége (2019 év 85,4 %);      95,3,%  

-Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények (2019 év 100 %);               100% 

-Garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége (2019 év 89,6 %);                90,4 % 

-Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozáseredményessége  

(a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem) (2019 évben 100 %);              100% 

-Lopás (tartalmazza a betöréses lopások számát is) bűncselekmények   

 nyomozáseredményessége (2019 év 44,5 %);                                                                   51,2%  

-Lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége (2019 év 40,8 %);               66,2% 

-Rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége (2019 év 100%);                           100 % 

-Kifosztás (2019 év 100%);                    88,9% 

-Rongálás bűncselekmények nyomozáseredményessége (2019 év 55,8 %);                      43,9% 

-Jármű önkényes elvétele bűncselekmény (2019 év 100,0 %);                                           100%  

 

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen (2019 évben 55,4%);                62,8% 

 

A fenti értékek az elmúlt 10 év második legjobb eredményei (egyes kategóriákban a legjobb 

mutatók). 
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3 . A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 

A 2020-as évben, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály 

Előkészítő Alosztályán, összesen 392 ügy indult, melyek felderítési mutatója 49,29 %-os volt. A 

2019-es évben ez a szám 48,56% volt, 431 ügy mellett.  

 

A bíróság elé állítások jelenős része tulajdon elleni lopás szabálysértésekből, és járművezetés az 

eltiltás hatálya alatt szabálysértésekből tevődik össze.  

 

Gyorsított szabálysértési ügy/őrizetbevétel 64 db 

Bolti lopás gyorsított szabs. eljárás/őrizetbevétel 23 db 

 

A bolti lopások miatti őrizet, az összes őrizet                    36%-a 

 

A bolti lopások aránya a feldolgozott ügyekben közel 17 %-os volt, amelynek felderítési mutatója 

81,82 %, ami kimagasló eredménynek tekinthető.   

 

Az egyéb tulajdon elleni szabálysértések, melyek többnyire alkalmi, illetve falopásokból, internetes 

csalásokból és rongálásokból tevődnek ki, jellemzően a lopási ügyek 74,8%-át teszik ki. A bolti 

lopások nélkül az egyéb lopások felderítési mutatója 47,83 %-os, volt.  

 

Meg kell jegyezni, hogy az egyéb tulajdon elleni szabálysértések, mint például a falopások, alkalmi 

lopások, rongálások felderítése nem könnyű feladat, tekintve, hogy a helyszín általában 

nyomszegény, tanúk, kamerafelvételek ritkán állnak rendelkezésre. Sok esetben az elkövetés helye, 

ideje sem ismert. Több esetben előfordul, hogy a bejelentések csak több héttel, falopás esetén több 

hónappal az elkövetés után történnek meg.  

 

Az indított ügyek kapcsán megállapítható, hogy jelentős részükben az elkövető felelősségre vonása 

sem marad el. A törvényi feltételek fennállása esetén gyakran élünk a szabálysértési őrizet 

alkalmazásával és preferáljuk a gyorsított eljárásokat.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 
 

A balesetek bekövetkezésének okai, még mindig a gyorshajtásban és az ittas vezetésben 

rejlenek és az elsőbbségi jog meg nem adásában rejlenek. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Balesetek száma 65 64 99 85 93 92 86 

Halálos 2 0 2 4 1 3 6 

Súlyos 23 22 31 21 17 17 21 

Könnyű 40 42 66 60 75 72 59 

Sérültek száma 92 77 134 121 137 161 115 

Halálos 3 0 2 4 1 3 7 

Súlyos 23 24 34 24 22 22 24 

Könnyű 66 53 98 93 114 136 84 

Ittas volt az okozó 19 14 15 13 10 11 16 

Okok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gyorshajtás 32 31 42 25 38 33 45 

Elsőbbségi jog 9 11 17 6 12 10 9 
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Gyalogos hiba 3 2 4 7 5 2 4 

Figyelmetlenség 1 0 0 0 1 1 1 

 

 

Megállapítható, hogy 2020-ban ugyan összességében csökkent a személyi sérüléses közúti 

közlekedési balesetek száma, jelentősen csökkent a könnyű sérüléssel járó, viszont emelkedett a 

súlyos sérüléses balesetek és kiugróan a halálos kimenetelű közúti tragédiák száma. A negatív 

változások okait a közlekedésrendészeti munkatársak folyamatosan elemzik, majd határozzák meg a 

szükséges intézkedések és közúti ellenőrzések irányát, helyszíneit. 

 

A baleseti adatokból megállapítható, hogy azok nagyobb hányada, a délelőtti (07-12 óra) és délutáni 

(12-18 óra) órákban következik be, mikor városunkban és vonzáskörzetében nagyobb a 

járműforgalom. Az okok láthatóan évek óta nem változnak, elsődlegesen a gyorshajtás, illetve az 

elsőbbség meg nem adása miatt következnek be a közúti balesetek és azok okozói, főként a 

gépjárművezetők. 

 

A közlekedési balesetek megelőzése érdekében tett rendőri intézkedések:       

 

A tárgyalt időszakban a meghatározott esetszámban tartottunk közlekedési akciókat, köztük „finn 

módszerest” (az év végére felfüggesztésre került a vírus helyzet miatt) és „guruló ittas ellenőrzést”. 

A helyek kiválasztásában sok esetben hagyatkozunk a körzeti megbízottak által nyújtott 

információkra.  

 

Az ittas vezetők elfogásában segítséget nyújt a rendszámfelismerő rendszer működése. A rögzített 

rendszámú járművek esetében, találatjelzés alkalmával, a térfigyelő szolgálatot ellátó állomány 

jelzéssel él a közterületi állomány irányába, illetve négy esetben eseti adatközlőn bevonásával is 

sikerült ittas vezetőt kiszűrnünk a közúti forgalomból. 

 

Elemző, értékelő tevékenységet követően kerülnek meghatározásra az ellenőrzések helyei, 

időpontjai. Előzőek kapcsán mindent megteszünk a balesetek számának és súlyossági fokának 

csökkentésére, az ittas, vagy bódult állapotban járművet vezető személyek kiszűrésére.  

 

A járőri állományon túlmenően a körzeti megbízottak is folyamatosan jelen vannak az utakon.  

Körzetükben közlekedési ellenőrzéseket tartanak, mely során felhívják a közlekedők figyelmét a 

vonatkozó szabályok betartására, a megváltozott időjárási körülmények és útviszonyok esetén a 

követendő magatartásra. 

 

A 2020. évben a „Covid-19” járványhelyzetre való tekintettel, a Salgótarjáni Városi 

Balesetmegelőzési Bizottság, az ORFK-OBB, és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság MBB 

szervezésében meghirdetett versenyek halasztásra, törlésre kerültek. Kivételt képezett a 

„Közlekedik a család” felmenő rendszerű családi vetélkedő. 

 

Az elmúlt évben is, mint a megelőző időszakokban, folyamatosan részt vettünk az ORFK-OBB, és 

a Nógrád Megyei MBB. által, kiírt és meghirdetett kampányokban. A nyári időszakban (tekintettel, 

a Covid-19-re) a gyermekek, kerékpárosok közlekedésére fókuszáltunk, ősszel, a tanévkezdéssel 

kapcsolatos kampányban vettünk részt tél és a korai sötétedés kapcsán folytatódott a „Látni és 

Látszani” kampányunk is. 

 

Az Iskola rendőre programnak, a tavalyi évben speciálisan (a vírus helyzetre való tekintettel) az volt 

a célja, hogy a tanulók az iskolán kívüli időszakban se váljanak közlekedési baleset áldozatává, 

illetve elkövetőjévé.  
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Az elmúlt évben már hagyományosan, 2020. június 29-e és július 03-a között a Salgótarjáni 

Gyermektáborban 52 gyermeket tudtunk táboroztatni, majd 2020. augusztus 10-e és 14-e közötti 

időszakban napközis jellegű tábort szerveztünk. 

 

 

5. Az illegális migráció helyzete   
 

Illetékességi területünk a 2020-ban sem tartozott az illegális migránsok által használt fő útvonalak 

közé. Ennek ellenére folyamatosan gyűjtjük a migrációs tevékenységre utaló információkat. A 

beszerzett információk, adatok alapján a rendőrkapitányság illetékességi területén rendszeresen 

végrehajtásra kerülnek célhoz kötött, elrendelt fokozott ellenőrzések.   

A OIF-tel és más társszervekkel együttműködve is látunk el feladatokat, tervezett akciók keretében 

kerül meghatározásra a jogtalan belföldi tartózkodás felfedése, a migrációs tevékenység felderítése, 

a vonatkozó intézkedések megtétele. Elsődleges cél, hogy a Magyarország államhatárát 

jogellenesen átlépő személyek ellenőrzés, intézkedés alá kerüljenek, az ország területét előzőek 

megtétele nélkül ne hagyják el. Kiemelt feladatként került meghatározásra az illegális migrációs 

tevékenységgel kapcsolatba hozható, migránsokat szállító járművek kiszűrése. 

Az előzőek a napi szolgálat ellátás során is fokozott figyelmet kapnak. 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete   

  
A felügyeletünk alatt álló, a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó államhatár hossza 

jelentős, 71.523 méter, a V.36/6 és a IX.18 számú határjelek között. A határszakasz kisebb hányada 

12.842 m vízi jellegű. A mintegy 58.681 m hosszúságú szárazföldi határszakasz rendkívül tagolt, 

fedett, és jelentős szintkülönbséggel rendelkező határvonal.  Az államhatáron átvezető három műút 

mellett, 15-20, kisebb-nagyobb nehézségek árán akár gépjárművel is járható átjáró található, illetve 

több tucat jól bejáratott gyalogösvény, vagy turistaútvonal vezet át szlovák területre. 

 

Az alosztály állománya a koronavírus járvány miatt, csak összesen 4-4 alkalommal vett részt közös 

szolgálatban a szlovák határrendészeti szervekkel, magyar és szlovák területen egyaránt.  

 

2020. évben a határszakaszunkon lévő határjelek és a határnyiladék ellenőrzését lefolytattuk. 

Határjelrongálás az évben egy estben került felfedésre. A határellenőrzések során 3 db határjelet 

észleltünk a helyéről elmozdítva. A közös Szlovák – Magyar vizsgálóbizottság megállapította, hogy 

két határjel talajerózió következtében dőlt ki a helyéről, egy határjel esetében pedig szabálysértési 

feljelentést tettünk tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. 

 

Az illegális migráció elleni fellépésre vonatkozó feladatainkat a társszervekkel közreműködve, 

2020. évben, a COVID-19 járvány miatt csak részben tudtuk végrehajtani.   

 

SIS II. találat miatt a 2020-ban 12 esetben történt intézkedés.  

 

Tiltott határátlépés szabálysértés elkövetése miatt  12 fő magyar, 2 fő szlovák állampolgárral 

szemben történt intézkedés. 

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt  2 fő szlovák, és 1-1 fő görög illetve cseh 

állampolgárral szemben került sor bírság kiszabására. 

 

Az értékelt időszakban értékzáró plomba felhasználására 9 esetben került sor. 
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II. A Salgótarjáni 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. 
 

A 2020-as év során is alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy az elvárásoknak mind a 

rendőri vezetés, mind az állampolgárok felé megfeleljünk. A rendőrség központi és területi vezetése 

által előírt feladatokat elvégeztük, az év során történt feladatszabásokban foglaltakat határidőre, 

időarányosan teljesítettük. 

 

Az elmúlt évben a Salgótarjáni Rendőrkapitányság működési területén, így különösen Salgótarján 

Megyei Jogú Városban is biztosította a közrend-, közbiztonság és közlekedésbiztonság, valamint a 

belső rend védelmét, a határrendészeti feladatok ellátását. 

Ezen felül, a tárgy évben, a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos rendőri feladatok 

végrehajtása határozta meg feladatainkat. 

 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság segítségével, megerősítő erőként számos esetben tudtuk 

igénybe venni a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság MEKTA és a Készenléti Rendőrség 

állományát, továbbá a közterületek rendjét a polgárőrség szolgálatának sűrűbb igénybevételével 

valamint a közterület felügyelők, mezőőrök, természetvédelmi szolgálat segítségével igyekeztük 

fenntartani. A korona vírus járvány megelőzésével kapcsolatos feladatokban a NAV munkatársai és 

a Honvédség katonai rendészei is segítettek az év során. 

 

A közbiztonság fenntartása és a bűnüldöző munkánk szempontjából kiemelten fontos a térfigyelő 

kamerarendszer, mely jelenleg 51 kamerával működik. Ezt közel 24 órában tudjuk figyelni 

szabadidős kollégákkal. A rendszer nagy segítséget nyújt a bűncselekmények megelőzésében és 

felderítésében és pótolja néhány területen a közterületi jelenlétet.  

 

A tulajdon elleni szabálysértések visszaszorítása érdekében, a gyorsított eljárások foganatosításának 

visszatartó erejével számoltunk. A falopások kapcsán természetesen a polgárőrség, 

földtulajdonosok, erdészet és más rendészeti feladatokat ellátó személyek összehangolt akciójával is 

csökkenteni tudtuk az ilyen jellegű cselekményeket. 

 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi területén a következő kiemelt idegenforgalmi 

helyek vehetők számításba: 

- Salgótarján belvárosában található múzeumok 

- Tóstrand, Gyermektábor és környéke 

- Karancs kilátó és környéke 

- Somoskői vár 

- Salgói vár, Medves-fennsík és környéke 

- Kazár belterülete és a hozzá tartozó riolit tufa 

- Ipolytarnóc, Világörökség részét képező Őslénypark és környéke   

 

A koronavírus járvány megelőzése miatt a zenés rendezvények, fesztiválok, szüreti bálok 

elmaradtak és a felsorolt kiemelt idegenforgalmi területek közül csak a túrázási lehetőséggel bíró 
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helyeket látogatták. Az első hullám idején ezeket a helyeket a polgárőrség és önkormányzati 

közterület felügyeleti szolgálat bevonásával ellenőriztük. 

 

A reagáló képesség helyzete: 
 

A 2020-as éves átlag a küldés kezdeményezése és a helyszínre érkezés közötti idő átlagosan 13,26 

perc mely megfelel az elvárt 25 percnek. Az éves átlagmutató kedvező alakulásának ellenére 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a számadatot tovább csökkentsük, az egységek a 

lehető legrövidebb időn belül le tudják reagálni a küldéseket, ezzel is növelve  a lakosság szubjektív 

biztonság érzetét. 

 

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 megjelölése.  
 

Az elmúlt évek mindegyikében célkitűzésként szerepelt az előző évben elért eredmények szintjének 

fenntartása, illetve javítása.  

 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály az alábbi 

közrendvédelmi eredményeket érte el a 2020-as évben:  

 

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma:  

2020-ban ez 270 fő volt az elfogások száma, ami a 2019-es évben elért 262 főhöz képest 3 %-os 

emelkedést mutat, és az elmúlt 10 év adataihoz képest a második legjobb eredmény.  

          

Biztonsági intézkedések száma: 

146 fő magatehetetlen, ittas vagy a hideg időjárás miatt veszélyeztetett személlyel kapcsolatban 

alkalmaztunk egészségügyi intézménybe, hajléktalan szállóra, vagy lakásra szállítást, mely az 

elmúlt évi 125 főhöz képest 16 %-os emelkedést eredményez. 

 

Előállítások száma: 

A 2020-as évben 551 fő került előállításra. Ez a 2019-es évi 583 főhöz képest 6 %-os csökkenést  

mutat. 

 

Végrehajtott elővezetések száma: 

21 esetben sikerült az elrendelt elővezetést végrehajtanunk mely jelentős mértékben csökkent az 

előző évhez képest (2019: 83 fő). Ennek a markáns csökkenésnek az oka, hogy a koronavírus 

járvány miatt a bíróság több héten keresztül nem tartott tárgyalást és visszavonta az elővezetések 

számát mely az előző évhez képest közel a felére csökkent. 

  

Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma: 

2020-ban 1337 db feljelentés és 1.616 db helyszíni bírság került kiszabásra, mely mindkét 

intézkedési nemben növekedést mutat 2019-es adatokhoz képest, amikor is 887 db feljelentés 

készült és 1.389 db helyszíni bírság került kiszabásra. A feljelentések száma 50%-al, a kiszabott 

helyszíni bírságok száma pedig 16 %-kal nőtt. Az erőteljes növekedés egyik oka, hogy a 

rendőrkapitányság kiemelten kezelte a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzését.   

    

Büntető feljelentések száma: 

A büntető feljelentések száma a vizsgált időszakban 24 db. még az előző évben 21 db. volt. 
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Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma: 

A 2020-as évben 90 esetben produkáltak az ellenőrzés alá vontak pozitív légalkohol mintát, mely 

2019-ben 105 esetben történt meg.  

 

Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő): 

A vizsgált időszakban a közterületi szolgálatellátásra vezényelt rendőrök száma 7971 fő a 2019-es 

évben ez a szám 8753 fő volt, 9 %-os csökkenés mellett. 

 

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra): 

Az előző adathoz képest kisebb mértékű a csökkenés (4%) a közterületi órák számának terén. Még 

2019-ben 64.973 órát töltöttünk a közterületen addig 2020-ban csupán 62.296 órát teljesítettünk.  

 

Az intézkedések száma néhány mutatóban csökkent az előző évhez képest, de a 10 éves 

eredményeket tekintve átlagosnak mondható. A csökkenés okait vizsgálva megállapítható, hogy van 

olyan mutató, melyre nincs befolyásunk, mint például a biztonsági intézkedések száma, de oka lehet 

a csökkenésnek az, hogy az egy főre jutó közterületi órák száma több mint egy órával kevesebb volt 

az előző évihez képest, 8,81 óráról 7,71 órára csökkent. 

Elmondható, hogy a Salgótarjáni Rendőrkapitányság a fennálló feltételek mellett is mindent 

megtesz, hogy a területen  élő és dolgozó, valamint átmenetileg a városban tartózkodó jogkövető 

állampolgárok szubjektív biztonságérzete érezhetően javuljon. 

 

3. A rendezvénybiztosítások 
 

2020-ban a rendezvények tartását, szintén a koronavírus járvánnyal kapcsolatos megelőző, védelmi 

intézkedések befolyásolták. Fesztivál jellegű rendezvényekre az év során csak négy hónapban 

(január, április, július és augusztus) került sor, melynek okai az önkormányzatok és szervezők saját 

döntése illetve a rendezvénytartást korlátozó intézkedések voltak. Ezen felül néhány állami ünnep 

és gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó aláírás gyűjtés került megtartásra, illetve egy esetben 

sportrendezvény biztosítására került sor (SBTC-PMFC labdarúgó mérkőzés). A rendezvények 

során, a rendezvénnyel kapcsolatban, intézkedésre nem került sor. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel 

kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme 

érdekében tett rendőri intézkedések) 
 

A rendőrkapitányság illetékességi területén nem jellemző az árvízzel kapcsolatos védekezési és 

közbiztonsági tevékenység, így az elmúlt évben nem kellett a rendőrségnek intézkednie ilyen 

jellegű eseményeknél. 

Az ilyen helyzetek kezelésre külön tervvel és megfelelő bevonható erővel, polgárőrrel, eszközökkel, 

felszereléssel és együttműködőkkel rendelkezünk. 

 

A rendőrkapitányság Készenlétbe helyezési tervének és Veszélyelhárítási feladattervének 

felülvizsgálata és szükséges módosítása megtörtént. A kiértesítési névjegyzéket az év során havonta 

frissítettük.  

 

2020-as évben a személyi állomány értesítésével és berendelésével, illetve a különleges jogrend 

bevezetésére történő felkészüléssel kapcsolatban éles illetve gyakorló feladatok végrehajtására nem 

került sor.  

 



13 

 

2020 év során szélsőséges időjárási viszonyokkal kapcsolatban a hőségriadó és téli időszak miatt, az 

állomány védelmét szolgáló intézkedéseken kívül a lakosságot érintő intézkedések megtételére nem 

volt szükség, illetve nem került sor gyakorlat végrehajtására a társszervekkel együttműködésben. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
 

A KMB Alosztály rendszeresített státusza 2+28 fő. 4 státusz feltöltetlen, 1 fő tartósan külszolgálatot 

teljesít ( rendelkezési állományban ), 1 fő pedig fizetetlen szabadságon van november hónaptól egy 

évre. Egy fő tiszt beosztott az alosztályvezető-helyettes státusz terhére szolgálatirányító parancsnok 

előadó beosztásban. Az alosztályon 1 fő próbaidős rendőr őrmester teljesítette gyakorlatát 

 

A körzeti megbízottak az értékelt időszakban a körzeten kívüli szolgálat ellátására irányuló 

kérelemre vonatkozó mentesség miatt jelentős mértékben vettek részt a Komplex feladattervben 

foglaltak végrehajtásában, valamint nagy számban láttak el járőri szolgálatot. 

2020-ban nagymértékben megnövekedett a körzeti megbízottak közterületi jelenléte, azonban ez 

nem a klasszikus KMB szolgálat ellátásban mutatkozott meg, hanem a koronavírus járvány 

megelőzésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában, úgymint határszolgálat, házi karantén 

szabályai, védelmi intézkedések betartásának, útvonal és kijárási korlátozás ellenőrzése, illetve 

gépkocsizó járőr és mozgóőri szolgálat. 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi területén 2020-ban 23-24 körzeti megbízott 

teljesített szolgálatot, különböző feladatellátások során. 

Az rendőrkapitányság  illetékességi területe jelenleg 29 önkormányzat településeire terjed ki.  

A szolgálathoz tartozó települések lakosainak számát megvizsgálva egy fő körzeti megbízottra 2904 

lakos jut. 

 

A körzeti megbízottak kiválasztása során nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai tapasztalatra, a 

személyi kompetenciákra, jellemzőkre. A jelöltek a körzeti megbízotti szaktanfolyam sikeres 

elvégzését követően kerülnek kinevezésre.   

A szolgálat szervezésénél figyelemmel vagyunk a város, illetve a települések miden napi gondjaira. 

Elmondható, hogy a körzeti megbízottak munkájukat hivatásuknak tekintik, azt lelkiismeretesen 

látják el. A lakossággal, az önkormányzatok, intézmények dolgozóival, vezetőivel a 

kapcsolattartásuk jó, együttműködő. Tevékenységük a bűnmegelőző, bűnüldöző és felderítő 

feladatok kapcsán kiemelkedőnek értékelhető.  

 

6. Ügyeleti tevékenység a tevékenységirányítási központ működése 
 

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi 

tevékenység) 

 Szabálysértési szakterület: 

2020. évben összesen 1723 db. szabálysértési feljelentés, és 1300 db. helyszíni bírság végrehajtással 

kapcsolatos irat érkezett az osztályra. Az előző évi adatokhoz képest a feljelentések száma több, 

mint 30 %-os, a helyszíni bírság több, mint 40 %-os emelkedést mutat.  

A sokévi átlagnak megfelelően, a szabálysértési feljelentések közel 70 %-a kisebb súlyú 

közlekedésrendészeti jellegű szabályszegés miatt történt, míg a fennmaradó ügyeket a kiemelt, 

illetve a közrendvédelmi szabálysértések adták.   
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Pénzbírság alakulása:        

2020. évben összesen 37.030.000 Ft pénzbírság került kiszabásra, melyből a ténylegesen befizetett 

bírság összege 6.244.000 Ft volt. A befizetések aránya viszonylag alacsonynak mondható, azonban 

a bírság befizetési hajlandóság a sokévi átlagnak megfelelően alakult.  

Járművezetéstől eltiltások:  

2020-ban a kiemelt szabálysértések elkövetőivel szemben 154 esetben alkalmaztunk eltiltást –2019. 

évben 199 esetben-. Ebből 141 ügyben 6-12 hónap időtartamra, míg 13 alkalommal 6 hónap alatti 

időtartamra. 

Figyelmeztetések:  

A szabálysértés elkövetésének körülményeire, a szabálysértés csekély súlyára, valamint az eljárás 

alá vont személyi körülményeire figyelemmel, összesen 278 alkalommal éltünk a figyelmeztetés 

lehetőségével.  

Megszüntetések:  

A korábbi időszakhoz hasonlóan a legnagyobb számban előforduló megszüntetési okok közt most is 

a bizonyítottság hiánya - 6 db. -, a nem állapítható meg az eljárás alá vont személy kiléte - 174 db. -, 

illetve a szabálysértés hiánya – 15 db. – szerepelt. Megjegyzem, éves szinten a hatóságunkhoz 

érkezett feljelentések, és az eljárást megszüntető ügydöntő határozatok aránya már hosszú évek óta 

szinte változatlan.  

A megszüntetések magas aránya a rendőrség és a közterület-felügyelet által, a gépjárművezető 

távollétében igen sok esetben alkalmazott távollétes helyszíni bírság meg nem fizetését követő, és 

ismeretlen elkövető ellen tett feljelentésekből adódik.  

A megszüntetéssel zárult eljárások számának jelentős mértékű csökkenése a „távollétes bírságok” 

alkalmazásának visszaszorításával lenne elérhető, mely egyben költséghatékonyabb eljárásokat is 

eredményezne.       

Végrehajtási eljárások:  

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2020-ban is elmondható, hogy a felelősségre vont személyek a 

kiszabott pénzbírság tekintetében alacsony fizetési hajlandóságot mutattak, melynek eredményeként 

jelentős számú ügyben végrehajtási intézkedés megtétele vált szükségessé. 

2020. évben az állami közfoglalkoztatási szervnél a közérdekű munka lehetőségét, az elmúlt évhez 

képest szinte azonos létszámú ügyfél választotta. Ugyanakkor Salgótarjánban, és a környező 

településeken a közfoglalkoztatási szerv csupán csekély létszámú embert tud foglalkoztatni. Ennek 

fő oka, a közfoglalkoztatottakat alkalmazó gazdálkodó szervezetek által biztosított kevés 

munkahely, ami egyben azt eredményezi, hogy e végrehajtási szakaszban lévő  ügyek lezárása 

jelentősen elhúzódik, esetenként végrehajthatatlanná válik.     

Közigazgatási eljárás: 

Hatóságunk, nyilvántartása szerint 363 ügyben folytatott közigazgatási eljárást. Az eljárások során 

összesen 5.855.000 Ft bírság kiszabására került sor, melyből összesen 3.065.000 Ft folyt be az előírt 

határidőre. A fennmaradó, még be nem fizetett bírságok ügyében folyamatosan, további végrehajtási 

cselekmények foganatosítására intézkedtünk.         

Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 

Illetékességi területünkön jelenleg 563 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal, 5 fő 
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magánnyomozói, valamint 2 fő vagyonvédelmi tervező-szerelő, 9 fő vagyonvédelmi szerelő 

igazolvánnyal. Az engedéllyel, igazolvánnyal rendelkezők ellenőrzése során tapasztalt jogsértések 

mennyisége növekedést nem mutatott. Az engedélyesek az ellenőrzések kapcsán feltárt kisebb 

hiányosságok pótlására történő felszólításnak eleget tettek. 2020. évben felügyeleti bírság nem 

került kiszabásra, viszont egy esetben figyelmeztetést alkalmaztunk a személy és vagyonvédelmi 

tevékenység érvényes engedély nélküli végzése miatt. 

4 esetben tartottunk helyszíni ellenőrzést személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzők 

körében, melynek során 2 esetben tapasztaltunk kisebb hiányosságot, (munkaszerződés hiánya a 

helyszínen, személy-és vagyonőri igazolvány lejárata) mely eljárásban hatóságom az ügyfelet 

figyelmeztetésben részesítette.  

Az elmúlt évben a vagyonvédelmi vállalkozások (egyéni és társas, összesen 4 esetben), továbbá a 

személy- és vagyonőri igazolványosok (263 esetben) éves rendőrhatósági ellenőrzését folyamatosan 

végeztük, melyből adódóan működési engedély nem, igazolvány 1 esetben lett visszavonva. 

Fegyver engedélyügyi tevékenység: 

Az elmúlt években állandónak mondható a gáz-riasztó fegyver viselésének kérelmezése érdekében 

hatóságomhoz benyújtott kérelmek száma. Az ügyfelek 2020-ben sportvadászati célból 1220 db 

érvényes tartási, míg gáz-és riasztófegyver vonatkozásában 400 fő rendelkezett viselési 

engedéllyel.    

A fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyeket 690 esetben ellenőriztük a bűnügyi- és 

szabálysértési nyilvántartásban, mely ellenőrzés kapcsán 2 engedély került visszavonásra. 

Illetékességi területünkön jelenleg 2 lőtér, és 2 lövészeti egyesület működik, melynek ellenőrzését 

2020-ban végrehajtottuk. 

Fegyvertartási, viselési engedély visszavonása 17 esetben történt, melyből 2 esetben gáz-és riasztó 

fegyverviselési engedély visszavonására intézkedtünk a lejárt műszaki érvényesség miatt, míg 5 

esetben az ügyfél halála miatt vált szükségessé az engedély visszavonása, további 10 esetben az 

utolsó fegyver elidegenítése óta eltelt 120 nap miatt. 

Figyelmeztető jelzés engedélyezése: 

Figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatosan 2020. évben 3 első engedélyre érkezett új 

kérelem, engedély visszavonására nem került sor. 

Hatóságunk által jelenleg 18 érvényes engedély van kiadva. 

Robbanóanyag és pirotechnikai szakterület: 

A játékos pirotechnikai termék forgalmazásával kapcsolatos bejelentés hatóságomhoz nem érkezett. 

A 20 kg. nettó összsúly hatóanyagtartalmat meg nem haladó, 1-3. pirotechnikai osztályba sorolt 

tűzijáték termék felhasználásának engedélyezése nem történt. 

 

Hatóságunk a 2020.évben a Salgótarjáni Járási Hivataltól a jogszabályban meghatározott hatásköri 

szabályok megváltozása miatt 37 db folyamatban lévő szabálysértési ügyet, 1 db helyszíni birság 

végrehajtás ügyet, 128 db bíróság által kiszabott büntetések végrehajtása ügyet és 5 db, a járási 

hivataltól végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett ügyet vett át az eljárás lefolytatása 

céljából. Összesen 171 db ügy került átvételre. 

Az átadás-átvétel rendben, az ügykezelési szabályzatban előírt módon és formában, ütemezetten 

zajlott a Hatóságok között.     
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8. A bűn- és baleset-megelőzés 
 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás. 

 

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása.  

 

A Gyermekvédelmi törvényben és „A családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak 

védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására” kiadott ORFK Utasításban előírt jelzés-

adási kötelezettségeknek a kapitányság eleget tesz. A gyermekjóléti szolgálatok felé a szükséges 

adatlapok az előadók által minden esetben megküldésre kerülnek. 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek és fiatalkorúak sérelmére, illetve az általuk elkövetett 

jogsértésekre. A korábbi évek statisztikai adatai alapján gyermek- és fiatalkorúak továbbra is 

túlnyomó többségben vagyon elleni bűncselekmények, iskolán belüli erőszak, családon belüli 

erőszak, ritkán nemi erkölcs elleni bűncselekmények áldozatává válnak. 

 

A fiatalok áldozattá vagy elkövetővé válásának megelőzését célozza meg rendőrkapitányságunk 

azzal, hogy az iskolák és az iskolarendőr, a bűnmegelőzési előadó folyamatos és élő kapcsolatot 

alakított ki. A D.A.D.A órák keretében általános iskolákban eseti bűnmegelőzési órák megtartásával 

az aktuális problémának megfelelően mindig úgy kerülnek megválasztásra, hogy azok a 

gyermekekben a veszélyhelyzetek felismerési képességét elősegítse és hozzájáruljon a megfelelő 

döntéshozatalhoz. 

 

Az iskolák környékén kiemelt figyelmet fordítunk a közbiztonságra, közlekedésbiztonságra, 

folyamatosan figyelemmel kísérjük a bűnügyi helyzet alakulását. Törekszünk arra, hogy a nagyobb 

iskolai rendezvényeken (gyermeknap, iskolanap, egészségnap) bűnmegelőzési foglalkozásokat 

tartsunk. 2020-ban is több bűnmegelőzési célú előadás megtartására került sor, amely sajnálatos 

módon a vírushelyzet okozta szigorítások, iskola ideiglenes bezárások miatt szünetel.  

 

Illetékességi területünkön található óvodákban továbbra is előtérben van az Ovi-zsaru program 

folytatása. 2020 évben is részt vettünk a Salgótarjáni Gyermektáborban tartott Bűn-és 

Balesetmegelőzési tábor szervezésében és lebonyolításában.  

 

Folyamatos, napi szintű a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával és a 

Gyermekjóléti Központtal az együttműködésünk.  

Rendszeresen és időszakosan ellenőrzéseket tartunk a város területén, napközben, valamint 

hétvégén a polgárőrséggel és a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival a szórakozóhelyek 

környékén. 

 

Családon belüli erőszak-, illetve az újabb erőszakos magatartások megelőzése érdekében a 

szükséges tájékoztatást a társszervek felé megadjuk - családsegítő szolgálat, gyámhivatalok, 

jegyzők, pártfogó felügyelői szolgálat -, hogy a védő-óvó intézkedéseket meg tudják tenni. 

 

A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 

 

Évről évre a hozzátartozók közötti erőszak körébe tartozó 

bűncselekmények vonatkozásában a testi sértések száma a legmagasabb. 

Minden esetben vizsgáljuk, hogy a kapcsolati erőszak bűncselekményének törvényi tényállási 

elemei megvalósulnak-e. Kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt indított nyomozások számában 

jelentős visszaesés történt. Összesen 7 esetben folytattunk és zártunk le sikeresen büntetőeljárást 

ebben a tárgykörben.  
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Elkövetési magatartásként a gyermek testi elhanyagolása - a higiénés problémákból adódó 

betegségek kialakulása - valamint a gyermekek erkölcsi, szellemi fejlődésének elhanyagolása 

szerepel, azonban elkövetési magatartásként megjelent a szabálysértés, bűncselekmény 

elkövetésére történő rábírás is, mikor a nagykorú hozzátartozó a még nem büntethető gyermekkorú 

veszi rá törvénysértésre. A bűncselekmények megvalósulásában jelentős szereppel bír a kulturális 

háttér, a rossz szociális környezet és a nehéz anyagi körülmények.  

Bejelentés, feljelentés egyre gyakrabban érkezik a társszervek, jelzőrendszeri tagok részéről. 

A hozzátartozók közötti erőszak további megelőzése érdekében többször alkalmaztuk az ideiglenes 

megelőző távoltartás jogintézményét.  

 

Az intézkedések és a büntetőeljárások során minden esetben vizsgáljuk, hogy hogy megvalósul-e 

kiskorú veszélyeztetettsége (szükség esetén intézkedünk a kiskorú ideiglenes- elhelyezéséről tavalyi 

évben nem határoztunk kiskorú ideiglenes elhelyezéséről) és jelzéssel élünk az illetékes 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal felé. 

 

Rendszeres és személyes kapcsolatot ápolunk a család és gyermekjóéti szolgálat és a gyámhivatal 

munkatársaival, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon veszünk részt. 

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-

ZSARU program). 

 

A rendőrkapitányság bűnügyi osztályán Bárnai Kinga c. r. őrnagy kiemelt főnyomozó asszony látja 

el az áldozatvédelmi referensi teendőket is. Munkáját úgynevezett csatolt munkakörben a 

bűnügyekben végzett vádelőkészítési és nyomozási tevékenység mellett látja el. A 

rendőrkapitányság illetékességi területén prevenciós feladatokat végez még Vojtkovszky Attila c. r. 

ftzls. úr senior állományú kolléga. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 

partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programtervben meghatározott drog-

prevenciós összekötői feladatokat Vojtkovszky Attila senior c. r. ftzls. Úr látja el, aki „Iskola 

rendőre”-ként a 2013/2014-es tanévtől kezdődően oktatja a D.A.D.A. programot is. 

Nevezett kolléga rendszeres telefonos ügyeletet, illetve előre ismertetett időpontokban személyes 

fogadóórákat tart. Nevezettek a számukra előírt oktatásokon, képzéseken részt vesznek, a tanultakat 

eligazításon az állománnyal ismertetik. 

2020 évben folyamatban lévő bűnmegelőzési programok: OVI- Zsaru Program  D.A.D.A. oktatás, a 

„Házhoz Megyünk” Program", “A polgárok vagyonvédelmét elősegítő” országos bűnmegelőzési 

program. Fenti programok és a folyamatos tevékenység a Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 

Igazgatóságával szoros együttműködésben, segítségükkel valósult meg. 

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása. 

 

A korábbi évekhez hasonló áldozati- elkövetési magatartásokkal találkoztunk, új eddig nem 

tapasztalt, kirívó esetünk az értékelt évben nem volt.  

 

Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogai érvényesülésének igyekszünk 

maradéktalanul eleget tenni. Az új büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint járunk el a 

különleges bánásmódot igénylő személyek esetében. 
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A sértett az eljárási cselekményeknél jelen lehet, az őt érintő iratokba betekinthet, az eljárás 

bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, a büntetőeljárási jogairól, kötelességeiről 

felvilágosítást kap és minden esetben jogorvoslati lehetőségével élhet. 

Az eljárás során lehetőség van az adatok zártan történő kezelésére, a tanú védetté nyilvánítására, 

személyes védelem biztosítására és a szembesítések indokolt esetben való elkerülésére. 

A büntetőeljárások során az ügy előadója továbbra is személyesen vagy telefonon felveszi a 

kapcsolatot a sértettel és megadja a szükséges tájékoztatást arról, hogy a büntetőeljárás megindult, 

valamint tájékoztatja a sértettet a nyomozás menetéről, hivatali elérhetőségét megadja.  

A bűnügyi szemletevékenység során a szemlével érintett sértettet a nyomók tájékoztatásban 

részesítik a másodlagos áldozattá válás megelőzése céljából. 

 

Jó kapcsolatot ápolunk az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársaival és a bűncselekmény sértettjeinek 

megadjuk a kellő felvilágosítást elérhetőségükről.  

 

A rendőrkapitányság épületében az ügyfélváró helyen a faliújságra jól látható helyen van 

kifüggesztve az áldozatsegítségről szóló tájékoztató, valamint a leggyakrabban előforduló 

bűncselekményekről és azok megelőzési lehetőségeiről szóló figyelemfelhívó plakát. 

 

Az áldozattá- és bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében illetékességi területünkön 

áldozatvédelmi-, bűnmegelőzési előadásokat szervezünk, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Stratégiában meghatározottak szerint 2020 évben is sor került az idősek áldozattá válásának 

megelőzését célzó előadások megtartására 

 

Napi kapcsolatban állunk az illetékességi területünkön a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával - pártfogó felügyelőkkel, áldozatsegítő szolgálat 

munkatársaival - a polgárőrséggel, a gyámhivatallal, a gyermekjóléti szolgálattal, az oktatási 

intézményekkel és civil szervezetekkel.  

A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően, a családsegítőkkel és polgárőrökkel tartott közös 

portyaszolgálatokkal, visszatérő szórakozóhely ellenőrzésekkel igyekszünk visszaszorítani a 

közterületen elkövetett bűncselekmények számát, illetve soron kívül az elkövetők felkutatását 

megkezdjük. 

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása. 

 

A 2020. évben kialakult rendkívüli élethelyzet miatt az oktatás terén is jelentős változások 

történtek, amihez alkalmazkodva valósítottuk meg ezt a tevékenységet.  

Kapcsolódtunk több, a tárgykörbe tartozó országos projekt keretében megvalósuló képzéshez, ahol 

az egyik kiemelt témakör az emberkereskedelem volt.  

Részt vettünk az ORFK koordinálásával megvalósuló figyelemfelhívó projektben, a Nógrád 

megyében szakellátásban lévő fiatalok és középiskolás diákok mellett az érintett szakemberek 

bevonásával.  

A „Ne hagyd!” című országos kampány részeként – a 2019. évben megkezdett programsorozatot  

folytatva – a NMRFK szakirányító szervével és a Nemzetközi Migrációs Szervezet munkatársaival 

együttműködésben a Salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskolában szerveztünk prevenciós 

foglalkozásokat.  

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat munkatársaival példaértékű 

munkakapcsolatot alakítottunk ki. 

 

Hatóságunk eljárásaiban az emberkereskedelem vagy az azokkal szorosan kapcsolatba hozható 

bűncselekmények nem jelentek meg. Az ilyen jelenségek észlelésekor azonnal jelzéssel élünk a 

hatáskörrel rendelkező szervek irányába. 

 



19 

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.  

 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság a bűnmegelőzési, vagyonvédelmi tevékenységét a bűnügyi 

statisztikai adatok, illetve azok elemzése alapján határozta meg, és hajtotta végre.  

A Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya által 

rendelkezésünkre bocsátott bűnmegelőzési témájú szóróanyagokat osztottunk szét a város 

frekventált helyein. 

 

A város területén rendszeres visszatérő portyaszolgálatokat és akciókat szerveztünk a bűnügyileg 

fertőzött helyeken. Az alkalmi lopások, zseblopások szempontjából kiemelt területeket visszatérően 

ellenőrizzük, nem csak gyalogos szolgálatok alkalmával, hanem a térfigyelő kamera-rendszer 

segítségével is. 

2020. évben rendőrkapitányságunk illetékességi területéhez tartozóan a "Házhoz megyünk! " című 

program végrehajtásra került.  2020-ben (pandémiát megelőző hónapokban) több helyszínen is 

állítottunk fel bűnmegelőzési információs pontot, ahol bűnmegelőzési tanácsadást tartottunk.  

A tanévnyitó fesztiválhoz csatlakozóan bűnmegelőzési vetélkedőt tartottunk szakközépiskolai 

tanulók részére.  

A „Biztonság mindenhol mindenkor” című projekt a bűnmegelőzési területeket és az érintett 

célcsoportokat tekintve egyaránt széles skálán valósult meg. 

 

A személyes kontaktust nem igénylő kommunikáció előtérbe helyezésével értük el a különböző 

célcsoportokat. Többféle figyelemfelhívó plakátot terveztünk és – a polgárőrség bevonásával – 

helyeztünk ki a frekventált pontokra (Autóbusz pályaudvar, Vasútállomás, boltok bejárata, stb.).  

Figyelemmel az aktuális körülményekre, az ún. „unokázós csalások” megelőzése érdekében a 

telefonkészülék mellé elhelyezendő figyelemfelhívó szóróanyagot,  továbbá speciális plakátot, 

valamint tanácsokat tartalmazó kiadványt készíttettünk és juttattunk el az időskorú személyekhez és 

a kórházakba. 

 

Az illetékességi területen található polgárőr egyesületekkel szoros napi munkakapcsolatot 

alakítottunk ki, melyek vezetőivel, illetve képviselőivel rendszeres időközönként megbeszélést 

tartanak a rendőrkapitányságon.  A polgárőrök szolgálatának szervezése, valamint a rendőrséggel 

közös járőrözés az aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzethez igazodik minden esetben. 

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség 

kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai). 

 

A rendőrkapitányság állományából Vojtkovszky Attila c. r. ftzls. végzi a drog-prevenciós 

összekötői munkát, azaz havonta három alkalommal telefonos, vagy személyes ügyeletet tart, előre 

meghirdetett időpontokban. Vojtkovszky Attila c. r. ftzls. és Bárnai Kinga c. r. őrgy. a D.A.D.A. és 

az ELLEN-SZER programban meghatározott prevenciós anyagot oktatja a város iskoláiban, 

valamint a közterületeken ismeretterjesztő felhívásokat tesznek közzé. A hatóságunkhoz 

drogprevenciós kérdésekben, avagy már bekövetkezett drogproblémák orvoslása érdekében 

bejelentést tevő állampolgároknak – köszönhetően a forrónyomos csoport folyamatos jelenlétének - 

a nap 24 órájában segítséget nyújtunk.   

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása. 

 

Az utóbbi években a bűnügyi helyzet – és ez által a bűnmegelőzési feladatok – alakulását egyre 

inkább befolyásolta a kiber térben elkövetett bűncselekmények előfordulása. Az online veszélyek 

változását folyamatosan figyelemmel kísérjük, elemezzük a megye és az ország területén ismertté 

vált internetes bűncselekmények jellemzőit, előfordulását, melyekre a rendőrség police.hu oldalán 
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kiadott felhívásokkal, valamint a közösségi oldalakon közzétett közleményekkel, bűnmegelőzési 

tanácsokkal reagálunk. 

 

A digitális munkarend bevezetésére, és a járványügyi korlátozásokra reagálva – a Területi 

Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacsoport támogatásával – az internet veszélyeit feldolgozó 

témában szerveztünk online vetélkedőt az áldozattá válás szempontjából kiemelt kockázati 

csoportba tartozó gyermekek számára. 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság segítségével a megye lakosságának minél szélesebb körű 

tájékoztatása érdekében – a települési önkormányzatokkal együttműködve – az Elektronikus 

Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) hírlevelében tájékoztatókat küldtünk az 

internetes bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi működésének 

értékelése).  

 

Nógrád megyében 44 iskolaőri státuszt hoztak létre, ennek megfelelően – a toborzást követően – 

2020. augusztusában két helyszínen megkezdődött az állomány képzése. Ennek megvalósítása a 

megyei szakemberek bevonásával történt. A sikeres vizsga elvégzését követően – 2020. szeptember 

1-jén a Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi területén 36 intézményben, 11 iskolaőr kezdte 

meg a szolgálat ellátását.  

 

A megyeszékhelyen a Salgótarjáni Általános Iskola Arany János Tagiskolájában, Dornyay Béla 

Tagiskolájában, a Petőfi Sándor Tagiskolájában, valamint a középfokú intézmények közül a 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, a Stromfeld Aurél Szakgimnázium, 

Szakközépiskolában, a Táncsics Mihály Szakgimnáziumban, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziumban álltak szolgálatba iskolaőrök.  

 

Rendőrkapitányságonként két fő – összesen tizenkét fő – helyi koordinátor és két megyei 

koordinátor került kijelölésre az iskolaőrök szervezeti- és szakmai irányítására. 

 

Az iskolaőrök alapvetően segítőként vesznek részt az intézmények életében a tanítási idő alatt, 

munkájuk jellemzően bűnmegelőzési természetű: céljuk a belső rend fenntartása, az iskolai erőszak 

megelőzése. Kényszerítő eszközöket csak legvégső esetben használhatnak, ha saját vagy másvalaki 

élete, testi épsége veszélybe kerül. Tevékenységüket a kijelölt koordinátorok felügyelik, szükség 

esetén irányítják. 

 

Az Rendőr-főkapitányság területi koordinátora iránymutatása alapján a helyi szerv koordinátora és 

a bűnügyi vezetők szoros kapcsolatot tartanak az oktatási intézmények vezetőivel, és kiemelt 

feladatként kezeljük az iskolaőrök utánképzését is.  

 

Az iskolák vezetőitől kapott visszajelzések alapján kijelenthető, hogy sikeres és hatékony az 

iskolaőrök tevékenysége. A biztonságos oktatás gördülékenyen meg tud valósulni. 

 

8.3. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset - megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjának bemutatása. 

 

A Városi Balesetmegelőzési Bizottság egész évben jelen van a város életében, hiszen az iskolákban 

és óvodákban folyamatosan oktatjuk, koruknak megfelelően a gyerekeket a KRESZ szabályaira, 

azok fontosságára. Felhívjuk figyelmüket az esetleges változásokra. 
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Célunk elérése érdekében az „iskola rendőre” programban részvevő KMB-s kollégák és az iskola 

rendőre segítségével részt vettünk az iskolanapokon, osztályfőnöki órákon, gyereknapokon, 

falunapokon, akadályversenyeken és egyéb városi rendezvényeken is. 

Pályázatokat és versenyeket szervezünk, amellyel a gyerekeket játékosan vonjuk be a közlekedés 

rejtelmeibe. Ilyen például: „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” rajzpályázat, „Pindúr-Pandúr” 

KRESZ ki mit tud, „KIK” kerékpáros iskolai kupa, „Közlekedik a család” családi KRESZ 

vetélkedő „Kétkeréken biztonságban” projekt. 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság rendészeti állományának kijelölt tagjaival a NMRFK 

Közlekedésrendészeti Osztály közreműködésével rendszeresen tart baleset megelőzési előadásokat 

az illetékességi területünkön lévő óvodákban és iskolákban. 

 

8.4. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

 

Az „Iskola Rendőre” program végrehajtásában a kijelölt kolléga heti szinten részt vesz, akit az 

iskolákban dolgozók, és tanulók egyaránt megbecsülnek, elismernek, előadásait nagy érdeklődés 

kíséri. A tanulók sok hasznos tudnivalót elsajátítanak.  

Az iskolák tanárai segítőkészen támogatják a program megvalósulását, örömmel veszik a rendőr 

megjelenését iskolájukban. A kijelölt senior állományú kollégák mellett a körzeti megbízottak is 

jelentős mértékben segítik területükön az iskolákban tanuló diákok nevelését 

. 

A bűnmegelőzési tanácsadók jó színvonalon, kellő felkészültséggel látják el a speciális feladataikat. 

Az érintett oktatási intézmények vezetői és tanári kara nagyon jónak értékeli munkájukat, 

szükségesnek tartja a továbbiakban is tevékenységüket. 

A szakirányítás folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rendőrkapitányság tanácsadóival, melyek 

alkalmával az aktuális problémák, soron következő feladatok megbeszélésére került sor. 

A „SuliMoped” programot az Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztálya szervezi és koordinálja, a saját előadóink hathatós közreműködésével, toborzásával. 

 

 

9. Együttműködés  

 
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés ( az Rtv.9. §. (1) 

bekezdése alapján esetlegesen kötött szerződés végrehajtása, az Rtv. 10.§. ( 1) bekezdésében 

meghatározott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság, illetve a ( 4) bekezdésben megjelölt 

közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság létrehozatala esetén az együttműködés ezen 

vonatkozásának értékelése ) 

 

Kiváló a kapcsolatunk a területünkön lévő települések önkormányzataival, polgármestereivel és 

kimagasló a városunk vezetőivel. Naponta és folyamatosan együttműködünk a Salgótarján Megyei 

Jogú Város Városüzemeltetési Irodájával, közös szolgálatokat látunk el a közterület-felügyelőkkel, 

önkormányzati rendészekkel. 

 

Az újonnan kinevezett vezetők mindenhol bemutatásra kerültek, elérhetőségük ismertetve lett. 

Esetleges problémáik esetén a települések vezetői bármelyik vezetőt hívhatják és hívják közvetlenül 

a mindnyájuk előtt ismert mobiltelefonszámon. 

A kapcsolattartás és a rendőri tevékenység színvonalát bizonyítja az is, hogy a beszámolóinkat 

minden településen egyhangúan fogadták el. 

 

2020. évben, a mindnyájunk előtt ismert járványhelyzet miatt, a személyes kapcsolattartás, a 

konzultációs fórumok visszaszorultak, elmaradtak, mind vezetői, mind KMB szinten. 
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Természetesen módon mindent felülírt a  járvánnyal szembeni védekezés, a mindenki számára 

újként jelentkező többletfeladatok ellátása. 

 

Mind ezek mellett és ezek figyelembe vételével, az együttműködés semmilyen területen nem 

szenvedett csorbát, a kapcsolattartás és az információ csere egyéb módon biztosított volt. 

 

Az Önkormányzat vezetői, képviselői és irodavezetői, a nap minden szakában kereshették telefonon 

az éppen illetékes kollégákat, vezetőket, illetve rendőrkapitányság vezetői is bármikor fordulhattak 

és fordultak segítségért az önkormányzat munkatársaihoz. 

 

Az együttműködés területén külön kiemelném a város közbiztonsága szempontjából oly fontos 

térfigyelő kamera rendszert és annak működtetését, hiszen a város anyagi és technikai támogatása 

nélkül nem működne, és nem fejlődhetne.  

 

Napi kapcsolatban állunk a gyermekvédelmi és a családsegítő központ munkatársaival, sikerült egy 

kitűnő, napi együttműködésen alapuló kapcsolatot kialakítanunk a Salgótarjáni Járási Hivatal 

vezetőivel és munkatársaival is! 

 

Az Igazságügyi szolgálattal való együttműködést megújítottuk, hatékonyabbá tettük, a pártfogó 

felügyelet intézményét hatékonyabban ellenőrizzük, valamint nagyobb eredményességgel kiszűrtük 

az áldozatvédelmi támogatás megítéléséért hamis feljelentéseket szolgáltató személyek körét. 

 

A sajtószóvivő közreműködésével több bűnmegelőzési témájú cikket jelentettünk meg a Nógrád 

Megyei Hírlap hasábjain, figyelemfelhívásokat tettünk közzé a Fókusz rádióban, valamint a 

polgárőrökkel a hatékonyabb együttműködés érdekében rendszeresen munkamegbeszélést és közös 

akciókat tartunk. 

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal, ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete. 

 

Jól működő, napi munkakapcsolatot alakítottunk ki a Salgótarjáni Járási Ügyészséggel, annak 

vezetőjével, ügyészeivel. A kötelező munkakapcsolaton kívül, a kapitányságvezető és az 

osztályvezetők személyes, jó kapcsolatot ápolnak az ügyészség vezetőjével, illetve helyettesével, 

havi megbeszéléseket tartva. 

Ügyeinkben folyamatosan ellenőrzik tevékenységünket, melynek során kirívó hiányosságot vagy 

törvénytelenséget nem állapított meg. 

 

Szintén jól működő kapcsolat alakult ki a Salgótarjáni Járásbíróság elnökével, bíráival és 

munkatársaival. Ha szükséges a felmerült problémákat soron kívül telefonon, vagy akár 

személyesen is rendezni tudjuk. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete. 

 

Térségünkben több bizottság, bűn- és baleset-megelőzési munkacsoport működik, melyek a 

társadalom szinte minden gazdasági, társadalmi, kulturális rétegeit átfogják.  

 

A járványügyi veszélyhelyzet, illetve az oktatási intézmények bezárásáig, a megtartott üléseken a 

körzeti megbízottakon túl a vezetők, illetve a megtárgyalandó témában jártas előadók rendszeresen 

részt vesznek, felkérésre előadásokat tartanak.  

Az iskolákban, oktatási intézményekben körzeti megbízottak által tartott közlekedési, 

bűnmegelőzési előadások rendben megtartásra kerültek, többször tartottunk bűn – és baleset-

megelőzési előadásokat, órákat. 
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Folyamatosan végrehajtották az „egy iskola egy rendőr” programban meghatározottakat. Továbbá 

jelentős számban tartottak rendőrségi bemutatókat különböző rendezvényeken, falunapok 

alkalmával. 

 
9.4. Polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése  

 

A polgárőrségre a rendőrség, így a Salgótarjáni Rendőrkapitányság is stratégiai partnerként tekint. A 

közrend és közbiztonság megszilárdítása érdekében a települések polgárőr egyesületeivel 

együttműködünk, a közös szolgálatokon túl, a polgárőrök kiemelt segítséget nyújtanak a települések 

közbiztonságának javítása érdekében. 

Az illetékességi területükön összesen 17 polgárőr egyesület működik, melyek mindegyikével élő 

együttműködési megállapodás van. A kapcsolat minden egyesülettel kiemelkedőnek mondható, 

részt veszünk egymás fórumain, értekezletein. A szükséges képzéseket megtartottuk, külön kérésre 

többször tartottunk egyéb tájékoztatót, képzést. A Megyei Polgárőrszövetség vezetőjével 

folyamatosan arra törekszünk, hogy minden településen megalakuljon a polgárőr egyesület. 

Havonta egy alkalommal a rendőrkapitányságon az egyesületek vezetőivel értékeljük az 

együttműködés helyzetét, elemezzük a települések közbiztonsági- és bűnügyi helyzetét, egyeztetjük 

a feladatokat, pontosítjuk a közös szolgálatokat. Az együttműködést, a szervezést a 

rendőrkapitánysági polgárőr összekötő koordinálja.  

2021. év egyik fő feladata, a megújult Salgótarjáni Városi Polgárőr Egyesület normalizálása, a 

polgárőr toborzás fokozása. 

 

9.5 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés 

 

Az ERFESZ együttműködés keretében rendszeresen látunk el közös szolgálatot a közterület 

felügyelet munkatársaival, valamint a mezőőrökkel és a BNPI munkatársaival. A közös ellenőrzések 

tapasztalataiból elmondható, hogy azok eredményesek az együttműködés jónak mondható, valamint 

az együttműködő szervek igénylik a szolgálat ellátás ezen formáját. 

 

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság és az illetékességi területén működő egyes rendészeti feladatokat 

ellátó szervek közötti kapcsolattartás  a vírushelyzet miatt  telefonon illetve  skype-on történt. Az 

elmúlt év értékelését is így oldottuk meg. 

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 

 

Salgótarján és vonzáskörzete - országosan is- a bűnügyileg fertőzött és/vagy veszélyeztetett 

területek közé tartozik, amit az ismertté vált bűncselekmények adott lakosságszámra vetített aránya, 

valamint a megyében jelenlévő összes bűncselekmény kategóriában megállapított bűncselekmények 

számának, a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra eső arányszáma mutatja a leginkább.  

 

Megállapítható, hogy a megye bűncselekményeinek nagy hányada Salgótarjánban történik, éppen 

ezért lehetőség szerint, minden elérhető eszközzel, erővel, a rendőrkapitányság állományán túl is, 

elsősorban közterületi jelenléttel, arra kell törekedni, hogy Salgótarjánban folyamatos legyen az 

állandó közterületi jelenlét.  
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A Salgótarjáni Rendőrkapitányság állománya az értékelt időszakban a hatáskörébe tartozó 

feladatokban, az illetékességi területén jó eredményességgel teljesített. Az ismert rendkívüli helyzet 

és az ebből fakadó többlet feladatok mellet is sikerült a rendőri jelenlétet, a közbiztonságot az 

elvárható módon biztosítani. 

  

Szembe kell azonban néznünk a gyengeségeinkkel is, hiszen nem egy esetben és nem egy területen 

tárt föl hiányosságot a megyei szakirányítás, az ellenőrzési szolgálat, illetve a rendőrkapitányság 

parancsnoki állománya, illetve éltek kritikai észrevételekkel, javaslatokkal a települési 

Önkormányzatok vezetői. Ezeket a hiányosságokat minden esetben javítottuk, pótoltuk, de a jövőre 

nézve még alaposabb és szakszerűbb vezetői ellenőrzést és irányítást kell bevezetnünk!  

A jövőben még erőteljesebb közterületi rendőri jelenlét biztosítására törekszünk, elsősorban 

Salgótarján városában, figyelembe véve a város vezetőinek, területi képviselőinek, illetve 

lakosainak javaslatait, kéréseit! 

 

Pozitív eredményként lehet elkönyvelni, hogy a város és az illetékességi területünkhöz tartozó 

összes település vezetésével, Polgármestereivel a kapitányság teljes vezetése kitűnő kapcsolatot 

ápol, mindenhol elismerően szólnak az állomány munkájáról, erőfeszítéseiről, a beszámolóinkat 

minden településen egyhangúan fogadták el, amelyet ez úton is köszönök! 

 

 

2021. év főbb célkitűzései, feladatai 

 

A következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések: 

 

1. A járvány elleni védekezés során bevezetett kormányzati intézkedések rendőrségi feladatainak 

maradéktalan végrehajtása, az állomány fokozott védelme és a védekezéséhez szükséges 

feltételek biztosítása 

2. A közterületeken, közösségi életterekben elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében a 

közterületi szolgálatot ellátó állomány folyamatosan – a lehető legnagyobb óraszámban - legyen 

jelen a közterületeken, különös tekintettel a bűnügyileg frekventáltabb helyeken. 

3. Fokozni kell a közúti ellenőrzéseinket, az ittas vezetők kiszűrését, csökkentve az ittasan okozott 

balesetek számát. 

4. Szolgálatszervezésnél, valamint a rendelkezésre álló erő-eszköz elosztásnál, átcsoportosításánál 

figyelembe kell venni, az adott terület közbiztonsági, bűnügyi helyzetét. 

5. A hatékony megelőzési és felderítési tevékenység folytatásához a körzeti megbízotti állomány 

bevonásával szorosabb együttműködést kell kialakítani a bűnügyi szolgálatokkal, a település 

önkormányzatával, a településen működő polgárőr egyesülettel, továbbá a rendvédelem 

területén feladatot ellátó egyéb szervezetekkel és kiemelten a lakossággal. 

6. Kiemelt feladat a nyomozások időszerűségének és eredményességének javítása, a folyamatos 

bűnügyi ügyszámok csökkentése, optimalizálása. 

7. Az illegális migráció elleni küzdelem hatékonyságának javítására kiadott intézkedési tervben 

foglaltakat maradéktalanul meg kell valósítani, illetve kiemelt feladatként kell kezelni a déli 

határszakasszal rendelkező megyék megerősítését és a külföldi szerepvállalásokban való 

részvételt. 

8. Valamennyi szakterületen kiemelt figyelemmel kell fordítani az állomány aktivitására, a SZTÉR 

kritériumok teljesítésére. 

9. Folytatjuk a már kialakított titkos információgyűjtő tevékenységet, kiemelt figyelemmel a 

leplezett eszközök eredményes alkalmazására.  

10. Növeljük a parancsnoki, illetőleg alparancsnoki állomány szolgálat közbeni ellenőrzéseinek 

számát, az ellenőrzések hatékonyságát, színvonalát. 

11. Alapvető érdek és feladat az állomány védelme, pihentetése, az üres státuszaink teljes feltöltése, 

a meglévő állomány megtartása. 
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Végezetül tisztelettel megköszönöm Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének, a város 

vezetőinek és az Önkormányzat minden tagjának a közreműködését, munkáját, amivel a közrend, 

közbiztonság fenntartása, javítása érdekében végzett feladatainkat messzemenőkig támogatták, 

segítették! Kérem, hogy lehetőségeikhez mérten ez évben is támogassák, segítség munkánkat! 

 

 

Salgótarján, 2021.május 19. 
 

   ...........................................  

 Ponyi Béla r. ezredes  

 rendőrségi főtanácsos 

    kapitányságvezető 
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