
BÁtÁ SSAG YARMAT YÁnOS ÖNXOaUÁUYZATA
poteÁnuesreRÉruEx

64/2021.(lV.09.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmatí Rendőrkapítányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről szóló

beszám oIó elfogad ásáró l

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46, § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021.0.29.) Kormányrendelet 1, §-ában foglaltakra tekinteftel
polg á rmeste ri jog körömbe n eljárua :

1.) Balassagyarmat Város Rendörkapiányának a város közbiztonsága helyzetéröl, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésefól és azzal kapcsolatos feladatokrólszóló beszámolóját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

2.) Felkérem a jegyzöt, hogy a döntésről a kapitányságvezetöt tájékoztassa.

Határidö: 2021. április 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

,Hö



BALASSAGYARMA

Szám : 12020 l 353 l 202l. ált.

n
-att

.TIRENpónrepIrÁNysÁG

Jóváhagyom:

Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány

BESZÁMOLÓ

BALASSAGYARMAT VÁROS
öNxonvrÁNyzAr,{

xnpvrsnlórnsrÜLETE ELóTT

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2020. nvr rnvnKENYsEGnnól



2

TARTALOMJEGYZEK
BEVEZETÉS

I. A KözBIzToNsÁGI HELyzET nnrÉxnr,nsn

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények szrámának alakulása.

1.2. A közteriileten elkövetett regisztrált bűncselekmények számiának alakulása

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

L4. A rcgisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számrának alakulása

2. A bűnüldöző munka értékelése

2. 1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

2.2. Aközteruleten elkövetett regisztrált büncselekmények nyomozás eredményességi mutatóinak
alakulása

2.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomoziis eredményességi mutatóinak alakulása

3. A tutajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatos tapasztalatok

4. Közlekedésbiztonsági helyzet

5. Az illegátis migráció helyzete

ó. A határrendészeti tevékenység helyzete

II. Az ILLETEKEs§ÉGI TERüLETüNKöN A KözBIzToNsÁG ÉnonrnnnN TETT
INTÉzKEDÉsnr És lz A7,ZAL KAPc§oLATos FELADATOK

l. A köáerületi jelenlét mértéke, a köáeriiletek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biáonsága

2. A kőzrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

3. A rendezvénybiáosítások

4. Az esetlegesen bekövetkezettkatasztrőfa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban

végrehajtott rendőri feladatok

5. A körzeti megbízottak tevékenységének értékelése

6. A szolgálatparancsnoki rendszer, a tevékenység-irányítási központ működése

7. Azigazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés)

8. A btín- és balesetmegelőzés

9. Egyiittmtíködés

ilI. össznczÉs, xrrűzöTT FELADAToK A KövETKEaő IDósZAKRA



3

BESZÁMOLÓ
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TIsZTELT xnpvrsnlórnsrülnt, nölcyuM, URAIM!

Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balassagyarmati Rendőrka-
pitányságának 2020. évbenvégzetttevékenységéről a Tisáelt Képviselőtestiilet előtt beszámoljak!

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság 2020. évben, a Nógrrád Megyei Rendőr-főkapitrányság éves
munkatervében meghaározottak alapján látta el feladatait, a normatív és a részére biztosított
gazdálkodási keretek között.

A NÓgrád Megyei Rendőr-ffikapitányság szervezeti egységeinek, ennek megfelelöen a
Balassagyarmati Rendórkapitányságnak is rendelkezésére állnak azok a technikai és személyi
feltételek, amelyek az a|aprendeltetésből adódó szakmai feladatok kívánt szinten történő
végrehaj tását biztos ítj ák.

Az éttékelt időszakban nagy hangsúlyt fektetttink illetékességi területtinkön, illetve a szűkebb
lakókörnyezetiinkben a városban élő lakosság szubjektív közbiáonságérzetének minél magasabb
szintre emelésére, ennek tiikrében hajtottuk végre szakmai feladatainkat.

2020. évben f<ibb célkihizéseink között szerepelt többek között a feldedtés eredményességének
javítása, valamint a lakosság szolgálata, a velük való együttműködés és a rendőrségbe vetett
bizalmuk erősítése. Fokozott figyelemmel kísértiik a közterületek biztonságát. Szorosan
egYüttmtíködtiirlk az állami és civil szervezetekkel, illetve a közösségekkel. Az eljrárásainkban az
időszeníséget szem előtt tartottuk, ktilönösen a bíróság elé állítások és a gyoisított eljárások
Preferálásával. A közriti közlekedés biztonságának erösítése érdekében további feladatokat
hajtottrrnk végre. A bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenységet fokoáuk. Az illegális migráció
elleni hatékony fellépés, ezzel összeftiggésben a határrendészeti szolgálati ág ievékenységét
növeltiik. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ben is folytatódott az illegáiis migraciőttoz
kapcsolódó tevékenység, melynek kezelésében a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kijelölt
állomránya atavalyiévben is részt vett.

TÖrekedtiink a jogsértő cselekmények kezelhető szinten tartásaru, a bünözés visszaszorítására,
valamint a kőztend,, közbiáonság megerősítése érdekében rendszeresen igénybe vettiik az
ÖnkormánYzatok, illetve velünk egyiittmtíködő üírsadalmi szervezetek segítségét, amelyért eziion
mondok kÖszönetet Balassagyarmat város vezetésének, képviselő-testiileterrek.

A tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az intézkedési kulturaváltás gyakorlati
megvalósulásrára. A köáertiteti szolgálati állománynak sikerült segíteni az á|larnpóigrárokat
Kiemelve a rendőrség szolgáltatő jellegét, udvarias, segítőkész szolgálat-ellátásra tdrekidttink,
viszont a súlyosabbjogsértést elkövetőkkel szemben a törvény teljes szigorával léptiink fel.
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A fent leírtak megvalósítását nehezíteíte a 2020. márciusa óta fennálló pandémiás helyzeí miatt a
rendőrségre háruló többlet feladatok végrehajtása. Fábián Bertold r. alezredes rendészeti
osztá|yvezető március 30. óta kőrházparancsnoki feladatokat lát el a Balassagyarmati Dr. Kenessey
Kórház-Rendelőintézetben. A kapitányságon a rendészeti osztályvezetői feladatok végrehajtására-
saját feladatai ellátása mellett - Baranyi Zsolt r. alezredes osztá|yvezető-helyettes lett megbízva.

I. A BŰNÜGYI HELYZET BEMUTArÁsa

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A regisztrált bűncselekményekben emelkedés következett be a tavalyi évben a Balassagyarmati
Rendőrkapitányság illetékességi területén.2012-ben l51ó bűncselekményt,2013-ban 1064
bűncselekményt,2014. évben 906 bűncselekményt,2015. évben 900 bűncselekményt,2016. évben
718,2011. évben 721,2018. évben 675 bűncselekményt, 2019-ben 590 bűncselekményt
regi sztráltunk. 2020, évben 9 3 3 bűncs elekmény került r e gisztrálásr a.

Az emelkedés abból adódott, hogy lezárásra került egy, a Szécsényi Rendőrkapitányságon 2017.
évben elrendelt nyomozás, melyben főként intellektuális közokirathamisítás miatt folyt az eljárás.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az elkövetők a Balassagyarmati Rendőrkapitányság
illetékességi területén 403 esetben, Balassagyarmat városban 40l esetben használták fel a hamis
magánokiratot a bűncselekmény elkövetéséhez.

A kapitányság és az együttműködők bűnnregelőzési tevékenysége továbbra is jó szintű, a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetét szem előtt tartva szervezzúk a köáerületi szolgálatot, az inkriminált
helyeken gyakoribb rendőri jelenlétet biztosítva, illetve továbbra is törekszünk a bűnismétlők
őrizetbevétel ér e, IeIartőztatásba helyezésére.

1.2 Akőzterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának az alakulása

A közterületen regisztrált bűncselekmények számában jelentős csökkenés volt kimutatható a

Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2012-ben 259 bűncselekményt, 2013-
ban 220 bűncselekményt,2014. évben 187 bűncselekményt, 2015. évben 203 bűncselekmény,t,
2016. évben 228 bűncselekményt regisáráltunk, ez 2017-ben közel hetven üggyel kevesebb, mint
az e|őző évben, pontosan 159 bűncselekményt regisztráltunk. 2018. évben emelkedés volt
megfigyelhető, 181 bűncselekmény történt, ez a tendencia2019. évben is megmaradt, mivel 238
közterületen elkövetett bűncselekrnényt regisztráltunk.

2020, évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentősen csökkent, összesen l69
bűncselekmény,t regisztráltunk,

1.3 A regisztrált bűncselekmények, 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

A regisztrált bűncselekmények aránya 100 ezer lakosra vetítve 2020. évben 2515 db. Az emelkedés
szintén a fent leírtak miatt, a Szécsényi Rendőrkapitányságon folytatott nyomozás befejezéséből
adódik.

Az előző évi adatok: 2019. évben 1577 db,2018. évben 1792 db,2017. évben 1894 db,2016.
évben 1872 db,2015. évben 2318 db, míg 20l4-ben2302 db,20l3-ben261I db,2012. évben3826
darab került regisztrálásra.



A kapiüányság statisztikai adatai szerint az illetékességi területen az ismertté vált és rcgisztrá|t
bűncselekmények értékeléséből adódóan Balassagyarmat városa bűnügyileg a legfertőzöttebb. Az
elmÚlt évben a viiros vonatkozásában 675 regisátzlt btincselekményről szerzett tudomást a
Balassagyarmati Rendőrkapitányság. Ez alapján az előző évhez viszonyítva emelkedés mutatható
ki, a 2018-ban 366 rcgisztrált bűncselekményhez, illetve a 2019. évben regisztrált 284
büncselekményhez képest.

Vidéki viszonylatban bűnügyileg fertőzött területnek számitÉrsekvadkert, ahol 38 büncselekmény
történt. Itt csökkenő tendencia mutatható ki az előző évhez viszonyítva. Bercelen 21, Dejtriron 31,
Drégelypalánkon 26. bűncselekmény történt. A 20l9-es év adatai: Ersekvadkerten 51, Bercelen2í,
Dejtáron 42, Drégelypalánkon 26 bűncselekmény történt.

1.4 A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának az alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények szrámában is folyamatos csökkenés mutatható ki a
Balassagyarmati Rendőrkapitrányság illetékességi területén, hiszen 2012-ben 875 bűncselekményt,
2013-ban 710 bűncselekményt, 2014-ben 520 bűncselekményt, 2015-ben 510 bűncselekményt,
20l6-ban 361 búncselekményt, 2017-ben 340 büncselekményt, 2018-ban 314 brincselekményt
regisztráltunk. A 2019. évben további csökkenés figyelhető meg,287 bűncselekmény lett
regisztrálva. 2020. évben ez a szám tovább csökkent, összesen 215 bűncselekmény keríilt
regisztriflásra.

Balassagyarmaton és környékén 8 alkalommal jelentettek be2020. évben jármű önkényes elvétele
bűncselekményt, az elkövetőket mindegyik esetben sikeríilt pár ónín belül feldedteniink, elfognunk
és eljárrás alá vonnunk.

2. A bűnütdöző munka értékelése

2.1 A nyomozás eredményességi mutató alakulása

A nyomozás eredményességi mutatónk 2020. évben 76,2 százalék. Összehasonlításképpen a
korábbi évek adatai: 2013. évben39,9 Yo,2014. évben 58,3 o/o,2015. évben 5g,6Yo,2016. évben
61,5 Yo, 2017 . évben 67,7 oÁ, 20 1 8-ban 7 5,6 Yo, 20 l 9-ben 7 4,6 Vo v olt a százalékos arány.

Mindezek alapján elmondható, hogy az utóbbi l0 év legsikeresebb évét zárilk nyomozásered-
ményesség szempontjáb ől 2020. évben.

2,2 A kőzterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi
mutatóinak alakulása

A köáerületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményessége2O2O. évben76
%o.Ez amutatőszám 2013. évben 55,6 Yo,2014. évben 73,8 Yo,2015. évben 75,6Vo,2016. évben
7 2,9 Yo, 20 17 -b en 82,6 %o, 20 1 8 -ban 7 8,9 Yo, 20 1 9 -ben 7 9,5%o v olt.

2.3 A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatóinak alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége a korábbi évhez képest 1 %-os
csÖkkenést mutat. 2019-ben 70,2Yo volt, a 2018. évi 73,6 %o-hoz képest kismérték& csökkenés
jelentkezett, de a korábbi évek adatai alapján jelentős emelkedés tapasáaható ,2013. évben 32 o/o,
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2014.évben46,4oÁ,2015. évben 5l,"loÁ 20l6. évben 55,6oÁ,20l'1,évben68,5oÁ voltanyomozás
eredményesség ebben a kategóriában.

2020. évben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén 1 emberölés bűntett, 3

emberölés kísérlet bűntett történt, melyben a nyomozást a NMRFK Bűnügyi lgazgaíősága foly.tatta
le.

Testi sértés 2020-ban 22 esetben volt, a 2019. évi 33 esethez képest ezen bűncselekmények
tekintetében is csökkenés figyelhető meg, A nyomozáseredményesség ezekben az ügyekben 93,1
oÁ volt.

Kiskorú veszéIyeztetése miatt 2020. évben 3 esetben nyomoztunk, ezen ügyek nyomozásered-
ményessége 100%.

Garázdaság miatt 2019-ben 37 esetben került nyomozás elrendelésére sor, mely a2019. évi 58
esethez képest csökkenést mutat. Ezen ügyek nyomozáseredményessége 89,5 Yo.

Lopás nriatt 2020-ban l 15 esetben került nyomozás elrendelésére sor, a 2019-es 140 esethez
képest. Nyomozás eredményességünk: 52,5%0.

A lakásbetörések száma stagnálást mutatazelőző évhez képest, 15-rő1 l4-re csökkent, 2016. évben
34 eset került regisztrá|ásra,201]. évben 39 esetben rendeltünk el nyomozást, míg 20l8-ban28
esetet regisztráltunk.

A lakásbetörések nyomozása során a nyomozás eredményessége csökkent a tavalyi évhez képest.

Rablás az elműlt évben 3 esetben történt, jelentős csökkenés az előző évi 6 esethez képest.
Nyomozás eredményességünk 80 százalék v olí.

Rongálás bűncselekmény miatt 2020. évben 8 esetben nyomoáunk , az előző évi 1 4 esethez képest.
42,9 oÁ volt a nyomozás eredményességünk.

A vizsgált időszakban kábítószerrel kapcsolatos terjesztői magatartással kapcsolatban 1 1 esetben
zártunk le eljárást, ez az adaí az elmúlt éveket tekintve emelkedő tendenciát mutat.

Személygépkocsi lopás miatt nem indult eljárás 2020. évben.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A Rendészeti Osztályon belül továbbra is az Előkészítő Csoport folytatja le a szabálysérlési
elzárással is büntethető szabálysérlésekhez kapcsolódó előkészítő eljárásokat.2020. évben tulajdon
elleni szabálysértés miatt210 iktatott ügyünk volt, ebből minden 15. esetben került sor őrizetbe
vételre és kezdeményeztünk bíróság elé állítást. A tulajdon elleni szabálysérlések felderítési
mutatója 51,06 oÁvolt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság a 2020. évben a helyi sajátosságokat figyelembe véve
végezte a közlekedés biztonságát célzó baleset megelőzési munkáját.
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Az NMRFK Közlekedési Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály balassagyarmati
munkaüírsainak segítségével továbbra is maradéktalanul figyelemmel kísértiik a személyi
sérüléssel járó közuti közlekedési balesetek alakulását. A személyi sériiléssel járó közlekedési
balesetek mellett az anyagi ktíros közlekedési balesetek regiszttáIására is folyamatosan sor került.

2020,ban 53 személyi sérüléssel járő közttti közlekedési baleset következett be. Ezek közül 39
könnyű sérüléssel, 13 súlyos sériiléssel végződtek és 1 eset halálos kimenetelű volt. A balesetek
előző évi adataihoz képest a könnyti sérüléses balesetek tekintetében (-5 esettel) és a súlyos
séríiléssel járó balesetek tekintetében (- 1 4 esettel) csökkenést tapasztalhatunk.

Az év során, a közutakon bekövetkezett 53 személyi sériiléssel járőközűti közlekedési balesetben
összesen 83 fő sériilt meg, melyből 69 fő könnyű, 13 f<i súlyos, 1 ö halálos sértilést szenvedett.

A baleseti okok adatainak vizsgálata során megállapítható, hogy a 2020-as év során a legtöbb
személyi sérüléssel járó baleset a kanyarodás szabályainak be nem tartása miatt következett be (15
esetben), melyet a gyorshajtás (l4 esetben), majd azt követően az elsőbbségi szabályok be nem
taftása követett ( l 0 esetben).
Személyi sériiléssel jráró közlekedési baleset során 7 esetben keriilt sor a felelősség megállapiására
ittas j árművezetés miatt.

2020. évben összesen l1.065 esetben került alkoholszonda alkalmazást4 melyből 120 alkalommal
került sor rendőri intézkedésre a gépjármüvezetővel szemben, mivel a szonda pozitiv értéket
mutatott.
A balesetet okozó járművezetők tekintetében a legtöbb balesetet a személygépjárművezetők
okoáák (40 alkalommal).

Illetékességi tertiletünkön továbbra is figyelemmel kísérjük a közutakon regisztrált vadbalesetek
szátmát, amely a 2020-as évben összesen 34 esetben következett be, főként a tavxzi és az őszi
időszak folyamrfu.

Fokozott figyelmet fordítottunk a passzív biztonsági eszközök alkalmazásátaaközűtiellenőrzéseink
során, hiszen ezek használatának elmulasztrisa jelentős szerepet játszott a személyi sériiléssel járó
közlekedési balesetek bekövetkezésében az előző években.

A Közigazgatási hatósági bírságolási jogkör, tevékenység értékelését tekintve elmondható, hogy
2020-ban 988 (2019-ben 824,2018-ban 372,2}1,7-ben 51l, 20l6-ban 4l8,20l5-ben 2z§
közigazgatási bírság kiszabására inínyuló hatósági eljárás (Kkt) indult, többségében biztonsági öv
használatánakhiránya és ittas vezetés miatt, mely a korábbi évekhez képest jelentős növekedés.

5. Az illegális migráció helyzete (iellemző kategóriáb trendelq módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések)

Az elmúlt években Magyarország déli határait soha nem látott illegális migrációs tevékenység
terhelte, amelynek kezelésében a Balassagyarmati Rendőrkapitrinyság kijelöli állománya is részt
vett.

Az illegális migráció visszaszodtása érdekében az illetékességi területen 2020. évbenfolyamatosan
hajtottunk végre idegenrendészeti-és határrendészeti ellenőrzéseket. Fokozottan ellenőriatik a
vasúti é§ buszpályaudvarokat, piacokat, illetve illetékességi területíinkön a volt határátkelőhelyek
környékét.



Az ellenőrzések a külfoldiek személyazonosságának és Magyarországon való jogszerű
tartózkodásnak ellenőrzésére, az illegális migráció megakadályozása érdekében kiemelt útvonalak,
csomópontok, munkahelyek, területek összehangolt közös idegenrendészeti és munkaügyi, illetve
közrendvédelmi, közbiztonsági ellenőrzésére terj edtek ki.

Az e|lenőrzések célja volt a közrend és közbiztonság javítása érdekében negatív szélsőségektől
mentes kőzbiztonsági viszonyok megteremtése,, szabálysértések, bűncselekmények megelőzése,
felderítés e, megszakitása, ható sági e|j árások lefo lytatás a.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtása)

2020. május 2l-tő1 az Országos IdegenrendészetiFőígazgatóság (OIF) Balassagyarmati Közösségi
Szállására a röszkei és a tompai tranzitzőnából összesen 88 fő idegenrendészeti eljárás alatt állő -

zömmel családos - harmadik országbeli állampolgár került. Az oda behelyezett külfoldiek
mozgásának ellenőrzésére a Balassagyarmati Rendőrkapitányság és a NMRFK Felderítő Osztály
kapott í'eladatot, amelynek ellátása során az alábbi rendőri intézkedések születtek:

- kötelező tartózkodás szabályainak megszegése miatt 5 fő afgán állampolgár került
figyelmeztetésre és visszakísérésre az OIF Balassagyarmati Közösségi Szállására,

- 1 fő szír embercsempész elfogására is sor került, aki 6 fő (az OIF Balassagyarmati Közösségi
Szállásáról eltávozott) iraki állampolgárt kívánt kicsempészni az országbőI. A szír
embercsempész ellen büntetőeljárrás, a 6 fő iraki állampolgárral szemben tiltott határátlépés
kísérlet szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indult. A 6 fő iraki állampolgár vissza lett
kísérve a közösségi szál|ásra.

Az értékelt időszakban még a fentieken túl tiltott határállépés miatt 1-1 fő palesztin és marokkói
állampolgár előállítása történt, akik átkísérésre kerültek az ideiglenes biztonsági határzár E-304 -es
kapuján,
Tiltott határátlépés miatt továbbá 3 fo szlovák és 1 fo magyar állampolgárral szemben került sor
helyszíni bírság kiszabására.

Külfloldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt 3 román és 1-1 fő albán, cseh és német
állampolgánal szemben került sor intézkedésre.

Az államhatárhoz kapcsolódó egyéb szabálysértés miatt l fő szlovák állampolgánal szemben lett
alkalmazva frgyelmeáetés.

A határforgalom ellenőrzése során 18 fő esetében történt visszairányítás intézkedés.

A kapitányságunk a nemzetközi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokat a rá
vonatkozó mértékben megfelelően végrehajtotta.
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II. A Balassagyarmati 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 (étszóm, óraszóm, közrendvédelmi dllomdny/lakossdg
aranya)

A kapitányság működési területén a köáerületi jelenlét a ján&- és a körzeti megbízotti
jár&szo|gálatból tevődik össze. A szolgálatainkat a meghatátozott tervek alapján, vezényléses
szolgálati időrendszerben végezzük, Ez az a szolgálati időrend, amely legiobban alakítható a
változások, az előre nem látott események rugalmas kezelésére. Az illetékességi területen az
állandó közterületijelenlétet akét főből állő,24 órában szolgálatotellátó gépkocsizőján&szolgáIat
biztosítja, mely az egész kapitrinyság területén azottnali reagálást végez a közrendet negativan
befolyásoló tényezől<re, bejelentésekre, segítségkérésre. Ezen túl gyalogos szolgálatba is vannak
beosztva rendőrök, akik feladata a városközpont közbiztonságának, rendjének fenntartása. A város
lakóitól pozitiv visszajelzéseket kaptunk, a polgárok örülnek az effajtalátható rendőrségnek.

A közterületi jelenléttel elértiik azt, hogy minimálisra csökkent a csoportos garándaság a táncház
illetve alrávolsági buszpályaudvar és a Tesco kömyékén, de nem csak Balassagyarmaton, hanem
például Ersekvadkerten, amely település eléggé fertőzőttvolt ilyen tekintetben.

Az illetékességi teriilet minden települését lefedik a KMB csoportok, illetve a Magyarnándori
Rendőrőrs körzeti megbízottjai. A gépkocsiző jfuőrszolgálat részére jrárőr körzeiek vannak
kialakítva, valamint a meghatározotíak alapján - a lehetőségek figyelembe vételével - a gépkocsizó
járőrszolgálat a köZerületi szolgálatának 50 %-át gyalogosan teljesítette, ezzel is novelve az
államPolgrároknak azon étzetét, hogy jogsértés nélkiil is találkozhatnak az egyenruhás rendőrrel,
akitől szükség esetén tájékoztatástkapnak, illetve a rendőr ezáltalis növelheti információ bázisát.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A rendőrkapitányságunkon igyekezttik megvalósítani, hogy a rendőr a bejelentést követően a
legrövidebb időn belül a helyszínen legyen, segítséget nyújtson a rászorulónak.Ez csak megfelelő
lefedettséggel és vezetőink koordinációs tevékenységével, rugalmasságával tudtuk megvalósítani,

A reagáló képesség helyzetét tekintve a rendőrkapitányságunkon meg tudtuk valósítani, hogy a
rendőr a bejelentést követően 25 percen belül a helyszínen legyen (az e!őző évben átlagosarr 15:16
perc alatí teljesítettiik), segítséget nyújtson a rászorulónak.

Az elfogások és előállítások számát elemezve megállapíthatjuk, hogy az elfogások számacsökkent
(2019-ben 186,2020-ban l35 fó) az előállítások száma viszont emelkedést mutat az elmúlt évhez
képest (232-től 27 4-re).

f;Iegvizsgálva az eredményeket két fö ok miatt történt ezi az előállítások esetében
megállaPÍthatjuk, hogy kevesebb bűncselekményt követtek el az illetékességi terulttinkön, másrésá
viszont az elfogiások esetében növekedett azittas személyekkel szembeni iniézkedések szátma.

SzabálYsértések elkövetőivel szemben eredményesen léptünk fel, mivel emelkedett a szabálysértés
elkÖvetése miatt feljelentett személyek száma (622-től708-ra), a közigazgaási (KKT) eljárások
száma szintén emelkedett a 2019 . évhez képes t (824-ről 988-ra). A helyszini bírásággal .Ú;tottuk
számában csökkenés (I 62l -ről 1 462-re)

Ezekkel az intézkedésekkel az ügyiníézés jelentősen lerövidül. Az elkövetett (és a helyszínen
elismert) szabálysértés mialt az állampolgároknak nem jelent plusz terhet még egy reniőrségi
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eljáfás is, hiszen a helyszíni intézkedés végeztéve| megkapják a ,,döntésf' és a bírságot az
ügyükben, ezértmfu nem kell a rendőrségre befiíradniuk.

A Készenléti Rendőrség munkatársai két esetben keriiltek igénylésre: nagyobb rendőri létszámot
igénylő rendezvények biztosíttísára és "az illegális migráció elleni kiizdelem hatékonyságrának
növelése, a hatarbiztonsági rendszer működtetésére" kiadott intézkedési tervben foglaltak
végrehajtására.

Mindenképpen meg kell említeni, hogy 2 fö lovas rendőr, illetve 2 fö kutyás rendőr több
alaklommal 4-5 nap időtaftamban látott el köáerületi szolgálatot az illetékességi területen.

3. A rendezvénybiztosítások

A kulturális rendezvények közül kiemelkedik a 2020, augusztusában megrendezésre keriilt
Balassagyarmati Belvárosi Sörünnep. A rendezvény rendben, rendkívüli esemény nélkül lezajlott.

A területiinkön megrendezésre került kisebb rendezvények felügyeleti szolgáúattal történt
biztosítása során sem történt rendkívüli esemény.

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

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság rendelkezik a szükséges készenlétbe helyezési tervekkel,
veszély elhrárítási feladattervvel, illetve a tenorfenyegetettség soránr elrendelésre keriilö készenléti
fokozatok végrehajtására feladatterwel. Ezen kívül az állomány berendelésének végrehajtásrához
értesítési terwel, és névjegyzékkel, valamint kiértesítési terwel a távközlési rendszerek
működésképtelenségének esetén. A névjegyzékét havi szinten, a kiértesítési tervet a személy
állományba történő változés esetén pontosítjuk. 2020. évben berendelési gyakorlat végrehajtásrára
nem került sor. A Helyi Védelmi Bizottsággal a kapcsolaítartás folyamatos. A Balassagyarmati
Törvényszék, a Balassagyatmati Járásbíróság, a Nógrád Megyei Fóügyészség, illetve a
Balassagyarmati Jrárrási Ügyészség épületeivel kapcsolatban az épületvédelmi tervek rendelkezésre
állnak. Ezek mellett 2020. március 15-én elkészítésre került a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet létesítmény biztosítási terve is.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A státuszokat tekintve a Körzeti Megbízotti Alosztályon 14 fő körzeti megbízott, a Magyarnándori
Rendőrőrsön ó fő körzeti megbízott tevékenykedik.

Az illetékességi területen 3 körzeti megbízotti csoport került kialakításra (Érsekvadkert,
Balassagyarmat és Magyarntándor), melyek az egész területet lefedik. A körzeti megbizottak a
megfelelö képesítéssel rendelkeznek,tapasztaltrendőrök, nagy többségük évek óta van beosáásába
kinevezve, megfelelő személy- és helyismerettel rendelkeznek a területiikre vonatkozóan. A körzeti
megbízottak tekintetében jelenleg 2 üres körzeti megbízotti státusz van, ezekre az álláshirdetések
kiírásra keríiltek.

A közterületi jelenlét fokozásának érdekében elrendelésre keriilt, hogy a körzeti megbízotti
állomány a szolgálati idejének 70 %-át a köáeriileten hajtsa végre.Ezen elvárásnak eleget tudtunk
tenni.
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A körzeti megbízottak tevékenységének értékelésénél fontos még megemlíteni az iáltalrános
közrendvédelmi feladataik, a bűnügyi feladataik mellett, hogy kiveszik résziiket a minden év
szeptember hónapjában újra induló ,,Iskola Rendőre'o progrírm végrehajtásából, szoro§an
együttműködve kapitrányságunk közlekedési, illetve biinmegelőzési előadójával. Napi szinten
végrehajtottrák a komplex intézkedési tervben foglaltakat.

ó. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A NÓgrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjában szolgálatot teljesítő
ügyeletesekkel a kapitrányság szolgálatparancsnokai folyamatosan tarüán< a kapcsolatot. Minden
esetben igyekeztük megvalósítani, hogy a rendőr bejelentést követően 25 percen belül a helyszínen
legyen, segítséget nyújtson a rtlszorulónak. 2020. évben az átlagos kiérkezési idö 15 perc 16
másodperc volt (Az 1416 TIR-be érkezett adatlap átlagában). A 20 percen tuli kiérkezési idők
vizsgálaásorán megállapítástnyert, hogy az esetek többségében a ftildrajzi távolság volt az ok.

7. llz igazgatásrendészeti tevékenység (szabáIysértési etjárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet)

2020-ban 70I, 2019-ben 626 szabálysértési eljárrás indult a szabálysértési hatóságunknál.
Összességében is elmondható, hogy szabálysértósi szaktertileten nőtt a feldolgozandó ügyek
száína, melyhez még hozzájfualt a márciusban a járási hivataltól történő szabályiértési hatáiktir
átvétel miatt átkertilt ügyek száma is

A 2020. évben a Szabálysértési Hatóság összesen 13.455.000 Ft (ogerösen 10.850.000 F0
pénzbírságot szabott ki 284 eljárás alá vont személynek (47.376 Ft/fö). Az elkövetők 2020-ban
önként befizettek 3.680.000 Ft pénzbírságot. A befizetési hajlandóság évek óta nem változik:
csökkenő tendenciát mutat. A szabálysértési hatóság bírságolási gyakorlata a korábbi évek
gYakorlatrához képest kismértékri növekedést mutat, ez azonban összhangban van a 20l2-es
szabálysértési kódexben meghatrározottakkal.

2020,ban a Rendőrkapitányság működési teriiletén összesen 396 természetes személy rendelkezett
lőfegYvertartási engedéllyel, melyekbe összesen l24l lőfegyver volt bejegyezve, válamint + jogi
személy rendelkezik 68 db lőfegyvenel. Az illetékességi területiinkön jeÍenleg 2lőtéí taláúia{ó,
valamint 3 lövészeti egyesület működik. Területiinkön fegyverjavítási revékenységet nem folytat
senki.

A BalassagYarmati Rendőrkapitrányság illetékességi területén lévő vadásárársaságok a vadászati
Ütemtervek megküldésével bejelentették a tiársas vadászatok időpontját. Az elmaradt vadászatok
ténYét, illetve az egyéb okok miatt módosított vadászatokat szintén ínísban jeleáék.

2020-ban összesen 1717 űgy keriilt iktaüísra a szabálysértési szakterületen, 988 közigazgatási
bírság (kkt.) ügy indult. Mind összesen2705 közigazgatási és szabálysértési ügy kertilt iktáásra az
alosztályon, mely a 2019-es 2080 ügyhöz képest jelentős mértéktí növekedést Áutat.

Összességében elmondhaló, hogy a feladatok elvégzését az elekíronikus ügyintézés egyenlőre nem
gyorsította meg, nagyobb lett az adminisztrációs elekíronikus adatfelviteti terrer, hiiien mellette
még ugYanúgy megmaradt a régi adminisztratív manuális írásos feladatok majd teljes palettája. Ez
nagy terhet rőttaz állomány minden tagána, akik ennek ellenére feladatukat teijesitóttek.



12

8. Bűn- és tlalesetmegelőzés

A kapitányságon l fo kijelölt bűnmegelőző teljesít szolgálatot a Bűnügyi Osztály állományában.
Bűnmegelőzési tevékenysége mellett vizsgálati ügyekben dolgozik. Eseti órák alkalmával DADA
oktatásokat taft az általános iskolákban. Rendszeres az időskorúak részére tartott előadás a

vagyonvédelem tekintetében. Folyamatos a munkakapcsolat a Nógrád Megyei Rendőr-
fokapitánys ág Bűnügyi O sztáIy B űnmegelőzés i A losáályával.

Tárgyidőszakban a kapitányság több alka|ommai szervezett ifiúságvédelmi akciót a társszervek
(családsegítő, gyermekjóléti szolgálat szakemberei, pedagógusok) bevonásával Balassagyarmat
város területén.

Balassagyarmat kistérségében különbözőbizottságok, bűn- és baleset-megelőzési munkacsoportok
alakultak, mely a társadalom szinte minden gazdasági, társadalmi, kulturális rétegeit érinti,
amelyben az értekezések, megbeszélések, érlékelések és egyéb feladat meghatározások
folyamatosak, valamennyi megtartott ülésen a kőrzeti megbízottak közül a területileg érdekelt
megbízoíí, elsősorban csoportvezető jelen volt, mint bizottsági íag, ezze| is elősegítve az
eredményes működést.

Az iskolákban, oktatási intézményekben a körzeti megbízottak által taftott közlekedési,
bűnmegelőzési előadások rendben megtartásra kerültek.

Az oktatási intézményekben a prevenciós jellegű előadások tartása a korábban leírtak alapján
rendszeres. Folyamatosan végrehajduk az ,,egy iskola egy rendőr" programban meghatározottakat.
Továbbá jelentős számban tartunk rendőrségi bemutatókat különböző rendezvényeken,
falunapokon, mind technikai, mind egyéb látványossági formákban.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság Rendészeti Osztá|yának 1 fő közlekedési előadója -

esetenként a bűnmegelőzési eladókka| közösen - rendszeresen taft baleset megelőzési előadásokat
az illetékességi területünkön lévő óvodákban és iskolákban. Továbbá ő koordinálja kapitánysági
szinten az ,,Iskolarendőr" programot is.

9. Együttműködés

A települési önkormányzatok vezetőivel a körzeti megbízottak heti szinten l.artsák a kapcsolatot.
2020. évben nem került sor Konzultációs Fórum megtartására.

A Balassagyamrati Rendőrkapitányság illetékességi területén megrendezésre kerülő egyházi,
történelmi, politikai, sport, illetve más kulturális rendezvények a körzeti megbízotti állomány és

egyéb rendőri erők bevonásával valamint a polgárőr egyesület tagjai részvételével kerültek
lebonyolításra. A közös együttműködésnek köszönhetően a rendezvények mindegyike
eseménymentesen, jó színvonalon került végrehajtásra. A körzeti megbízottak az általános
közrendvédelmi feladataik, valamint a bűnügyi feladataik mellett jelentősen kivették részüket az

,,Iskola Rendőre" program végrehajtásában.

Megíblelő munkakapcsolatot alakítottunk ki a Balassagyarmati Járásbíl,ósággal és a
Balassagyarnrati Járasi Ügyészségge1. Az űgyészség eseti jelleggel ellenőrzi a tevékenységünket és

kér be ügyeket felülvizsgálati célból, melynek során kirívó hiányosságot vagy törvénytelenséget
nem állapított meg.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság - a Polgárőrségre stratégiai partnerként tekintve - a közrend
és közbiztonság megszilárdítása érdekében a települések polgárőr egyesületeivel együttműködik,
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melynek keretében a polgárőrök kiemelt segítséget nyújtanak a települések közbiztonságának
szavatolása érdekében.

Az illetékességi területükön összesen 17 polgárőr egyesület működik, melyek mindegyikével
egYüttműködési megállapodást is kötöttünk. A kapcsolat valamennyi egyesülettel jónak mondható,
részt veszünk egymás fórumain, értekezletein, a rendőrkapitányság több alkalommal taftott képzést
a polgárőrök részére.

A polgárőr gytílések alkalmával értékeljük az egyittműködés helyzetét, elemezzük a települések
közbiztonsági- és búnügyi helyzetét, leegyeztetjük az aktuális hónap vonatkozásában a várható
rendezvényeket, illetve pontosítjuk a közös szolgálatokat.

Egy fő kapcsolattartó került kijelölésre a rendészeti osztályvezető-helyettes személyében, aki a
folyamatos információcsere údán biztosítja a szolgálatok összehangolását, valamint az egyéb közös
tevékenységek megszerv ezését.

Az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel havi egy-két alkalommal történik (közterület
felügyelők, erdészek, vadőrök) a közös szolgá|atok ellátása.

III. Összegzés,kitűzőtt feladatok a következő időszakra

A tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az intézkedési kultúraváltás gyakorlati
megvalósulására, a gyakorlatban sikerült a közterületi szolgálatot ellátó állomány részér8i segíteni
az államPolgárokat, kiemelve a rendőrség szolgáltató jellegét, udvarias, segítőkész szolgálat
ellátásra törekedtünk.

Jelentős eredménynek könyvelem el, hogy a teljes állomány munkájának eredményeként jelentősen
csÖkkent az elrendelt nyomozások, azon belül a közterületi, illetve a 14 kiemelt bűncselekmény
kategóriába tartozó jogsértések száma.

Jelentősen csökkent a lakosságot leginkább irritáló lopás, garázdaság bűncselekmények száma,
ennek eredményeképpen kedvezően befolyásoltuk a lakosság szubjektív közbiztonságéizetét, mely
fö célkitűzésünk volt.

F,zen eredmények elérését nagyban nehezítette a pandérniás helyzeí, az azza\ kapcsolatos határ-
i lIetve karanténellenőrzési feladatok sokasága.

Az alaptörvényben foglaltakra tekintettel és a hivatástudatunkból adódóan is arra törekedtünk,
hogY jól kéPzetten, fegyelmezett munkával eleget tegyünk az illetékességi területünkön a lakosság
elvárásainak, illetve a szakmai kihívásoknak.

Legfontosabb feladatnak és célkitűzésnek tekindük az illetékességi területünkön élő 1akosok
szubjektív kÖzbiáonság érzetének fenntaftását, a lehetőségek szerint további javítását. Célunk,
hogy az itt élő lakosságbiztonságban érezzemagát,

Továbbra is kiemelt szempont a vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek felderítése és
felelősségre vonása, valamint a kár megtérülés fokozása.
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Együttműködőinkkel, kiemelten a Polgárőrséggel és ERFESZ-szel való további eredményes
együttműködés a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, az elkövetők eredményes
felelősségre vonása érdekében. Az együttműködésben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása,
a korábbi évekhez képest több közös szolgálat szervezése.

Az illetékességi területünkön a balesetek számának csökkentése. Ezzel kapcsolatban fokozott
ellenőrzések végrehajtása és a sebességmérő készülék alkalmazása.

A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési aktivitásának folyamatos figyelemmel
kísérése.

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetővel szemben hatékonyabb fellépés, lehetőség szerint a
gyorsított eljárások preferálásával, szabálysértési őrizet alkalmazásávaL

A koronavírus járvány miatt a rendőrségre háruló feladatok maradéktalan végrehajtása.

A Közbiztonsági és JárásiEgyeztető Fórumokban rejlő |ehetőségek kiaknázása.

Az il|egális migráció elleni hatékony fellépés, ezzel összefuggésben határrendészeti szolgálati ág
tevékenységének schengeni követelményeknek megf-elelő szinten íartása.

Az írásos beszámolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének és

közbiztonságának helyzetével kapcsolatosan - várom kérdéseiket, jobbító szándékú konstruktív
észrevételeiket, j avaslatai kat.

Kérem, hogy a beszámolómban elhangzottak megvitatását követően azthatározattal fogadják el.

Balassagyarmat,, 202í. március 25.
Belovai Róbert r. alezredes

kapitányságvezető

Készúlt: l eredeti példátyban
Egy példány: 14 oldal-| mellékletek
Kapják: külön elosztó szerint
Készitette: Dalyikné Virág Adrienrr r, őnlagy
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Összes bűncselekmény

Közterületen elkövetett bűncselekmény

14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
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Testi sértés

Súlyos testi sértés
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Lakásbetörés
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Elfogások száma

Előállítások száma

Biáonsági intézkedések szánta
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Elövezetések száma

Szabálysértési feljelentések, helyszíni bírságok számának alakulása
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Büntetó feljelentések száma
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állomány, közterületre vezényeltek óraszáma (óra)
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetek sziima

Személysérüléses közuti közlekedési balesetek megoszlása

Halálos közúti közlekedési balesetek száma
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Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Könnyű sérüléses közuti közlekedési balesetek száma
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Személysérüléses közuti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)

Ittasan okozott személysérüléses közuti közlekedési balesetek száma
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