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a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységérőlés a közbiztonság helyzetéről szóló

beszám oló elfogad ásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV|ll. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 40/2020.(ll1,11.) Korm, rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében a
következő döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Rendórkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedéseiról és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa.

Határidő:
Felelős:

2020. június 15,
dr. Varga Andrea jegyző

flmr



BALASSAGYARMATI RENDÖRKAPIIÁNYSÁC

Szám : 12020 l 412 12020. ált.

Jóváhagyom:

Dr. Somssich Gabríella r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány

BESZÁMOLÓ
BALASSAGYARMAT vÁRoS ÖNxonvrÁnyzara

xÉ,pvlsnlőrnsrüLnTE ELőTT
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

20lg . nvt rnvnKEI\IYSE GÉnŐl



2

TARTALOMJEGYZEK
BEVEZETÉS

I. A KözBIzToNsÁGI lg.ELyaET ÉnrBxu,Bsn

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1 .l . A regisztrált bűncselekrnények számának alakulása.

l .2. A közterrileten elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

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

1.4. A regisztrált kiernelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

2.2. Aközterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyornozás eredményességi mutatóinak
alakulása

2.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás erednrényességi mutatóinak alakulása

3. Tulajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatos tapasztalatok

4. Közlekedésbiztonsági he|yzet

5. Illegális migráció helyzete

6. Határrendészeti tevékenység helyzete

|I. AZ ILLBTÉKESSÉGI TERÜLETÜNKÖN AKöZBIZTONSÁG nnnnxÉsBN TETT
INTEZKEDÉSBI< ÉS aZ AZZ AL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közteniletek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalrni területek biztonsága

2. A közrerrdvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

3. A rendezvénybiztosítások

4. Az esetlegesen bekövetkezettkatasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban

végrehajtott rendőti feladatok

5. A körzeti megbízottak tevékenységének értékelése

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

7. Azigazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés)

8. A bűn- és balesetmegelőzés

9. Együttműködés

Iil. ö s s zEG zÉl,s, xlrű zörr pn leDAT,oK A KövETKEzÓ rrl ő s zaxna

i,



3

BESZÁMOLÓ

A RENDóRKApITÁNysÁG ILLETnxnssÉct rBnürnrnx a xözRnno,
rözslzr oxsÁ c tlrp cs zIlÁnoírÁsa Bnnn xEnnN 2 0 1 9. nvnBirr vn cznrr

nauNxÁrÁnól

BEVEZETÉS

TISZTELT xBpvrsBr,órnsrüLBt, nölcvuM, URAIM!

Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balassagyamati Rendőrka-
pitányságának 2019, évben végzett tevékenységéről a Tisztelt Képviselőtestület előtt beszárnoljak!

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság 2019. évben, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság éves
nrunkatervében nreglratározottak alapján látta el feladatait, a nornratív és a részére biztosított
gazdálkodási keretek között.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szerlezeti egységeinek, ennek megfelelően a
Balassagyatmati Rendőrkapitányságnak is rendelkezésóre állnak azok a technikai és személyi
feltételek, amelyek az alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok kívánt szinten történő
végrehajtását biztosítják.

Az értékelt időszakban nagy lrangsúlyt fektettiink illetékességi területi,inkön, illetve a szűkebb
lakókörnyezetünkben a városban élő lakosság szubjektív közbiztonságérzetének nlinél magasabb
szintre emelésére, ennek tükrében hajtottuk végre szakmai íeladatainkat.

2019. évben főbb célkitűzéseink között szerepelt többek között a felderítés eredményességének
javítása, valamint a lakosság szolgálata, a velük való együttrnűködés és a rendőrségbe vetett
bizalmuk erősítése, Fokozott figyelemmel kísértiik a közteniletek biztorrságát, Szorosan
együttmüködtünk az állami és civil szeryezetekkel, illetve a közösségekkel. Az eljárásainkban az
időszeniséget szem előtt tarlottuk, különösen a bíróság elé állítások ós a gyorsított eljárások
preferálásával. A közúti közlekedós biztonságának erősítése érdekében további felaclatokat
hajtottunk vógre, A bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenységet fokoznrk. Az illegális migráció
elleni hatékony fellépés, ezzel összefuggésben a határrendészeti szolgálati ág tevékenységét
növeltük, Az elmúlt éveklrez hasonlóan 20l9-ben is folytatódott az illegális rnigrációhoz
kapcsolódó tevékenység, rnelynek kezelésében a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kijelölt
állornánya a tavalyi évben is részt vett.

Törekedtünk a jogsértő cselekmények kezellrető szinten tartására, a bűnözés visszaszorítására,
valamint a közrend, közbiztonság rnegerősítése érdekében rendszereserr igénybe vettük az
önkormányzatok, illetve velürrk együttműködő társadalmi szenzezetek segítségét, arnelyért ezúton
mondok köszönetet Balassagyarmat város vezetésének, képviselő-testületének.

A tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az intézkedési kultúraváltás gyakorlati
megvalósulására. A köztenileti szolgálati állornánynak sikerült segíterri az állampolgárokat.
Kiemelve a rerrdőrség szolgáltató jellegét, udvarias, segítőkész szolgálat-ellátásra törekedtiinl<,
viszont a súlyosabb jogsértést elkövetőkkel szemben a töruérry teljes szigorával léptünk fel,
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r. A BÚNÜGYI HELYZET BBMUTATÁSA

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A regisztrált bűncselekményekben bekövetkező csökkenő tendencia továbbra is érvényes a
Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi teniletén. Az elrnúlt évben, az előző l0 évet
figyelembe véve ismét alacsonyabb számű volt a regisztrált bűncselekrnények száma,
2012-ben 1516 búncselekménf, 2013-ban 1064 bűncselekrnónyt, 2014. évben 906
bűncselekményt,2015. évben 900 bűncsclekrnényí,2016. évben 718, 20I]. évben 121,2018.
évben 675 bűncselekményt regisztráltunk. 2019-ben további csökkenés volt ószlclhető, hiszen
összesen 590 btincselckmóny kenilt regisztrálásra.

Ennek okai továbbra is a kapitányság és az együtünűködők bűnrnegelőzési tevékenysége, valamint
az, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét szem előtt tartva szetvezzí|k a köztenileti
szolgálatot, az inkrirninált helyeken gyakoribb rendőri jelenlétet biztosítva. Pozitívan Irat a
nrunkahelyek, tnunka|ehetőségek szárnának növekedése is, illefve továbbra is törekszünk a

bűrrismétlők őrizetbevétel ére, letartőztatásba helyezésére.

1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának az alakulása

A köztenileten regisztrált bűncselekmónyek szárnában jelentős csökkenés volt kimutatható a

Balassagyannati Rerrdőrkapitányság illetékességi területén, 2012-ben 259 bűncselekményt,2013-
ban 220 bűrrcselekményt,2014. évben l87 bűncselekményt, 20l5. évben 203 bűncselekményt,
2016. évberr 228 bűncseleknlényt regisztráltunk, ez 2017-ben közel hetven üggyel kevesebb, mint
az előző évben, pontosan 159 bíincselekményt regisztráltr.rnk. Azonban 2018. évben kis emelkedés
volt nlegfigyelhető, 181 bíincselekrnény történt, A tavalyi évi számadatlroz nérten továbbra is
enyhe emelkedés nlutatlrató ki, nlivel 238 köztenileten elkövetett bfíncseleknlény,t regisztrálfunk,
A csekély nrértékű emelkedést mutató tendencia nregyei szinten megfigyelhető.

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

A regisztrált bűncselekmónyck aránya l00 ezer lakosra vetítve 2019. évben további csökkenést
mxtat az előző évekhez képest, 157'7 arányszámmal.
Aze|őző évi adatok:20l8. évben 1792db,2017. évben l894 db,2016. évben 18'72db,2015.
évben 2318 db, míg 2014-ben 2302 db, 2013-ben 267l db, 2012. évben 3826 darab kertilt
regisztrálásra.

A kapitányság statisztikai adatai szerint az illetékességi teriileten az isrrrertté vált és regisztrált
bűncselekrnények értékeléséből adódóan Balassagyarnat városa bfiniigyileg a legfertőzöttebb. Az
elrnúlt évben a város vonatkozásában 284 regisztrált bűncselekményről szerzett tudonrást a

Balassagyarmati Rendőrkapitányság, Ez a|apján az előző évhez viszonyítva csökkenés mutatlrató
ki, a 2018-ban 366 regisztrált bűncselekményhez képest.

Vidéki viszonylatban bűnügyileg ferlőzött területnek szánrít Ersekvadkert, ahol 51 bűncselekmóny
történt. Itt csökkenő tendenoia mutatható ki az előző évhez viszorryítva. Bercelen2l,Dejtáron 42,
Drégelypalánkon 26. bűncselekmény történt. A 201S-as év adatai: Bet,celen 27, Dejíáron 25,
Drógelypalálrkon 21 bűncselekmény történt.



1.4 A regísztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának az alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények számában is folyamatos csökkenés mutatható ki a
Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén, hiszen 20l2-ben 875 búncselekmény,
20l3-ban 7l0 bűncselekményt, 20l4-ben 520 bűncselekményt, 2015-ben 5l0 bűncselekményt,
20l6-ban 36l büncselekményt, 20|'1-ben 340 bűncselekményt, 2018-ban 3l4 bűncselekményt
regisztráltunk.
A 2019. évben további csökkenés figyelhető meg,287 bűncselekmény lett regisztrálva.

Balassagyarmaton és környékén 13 alkalommal jelentettek be2019, évben jármú önkényes elvétele
büncselekménf, az elkövetőket mindegyik esetben sikerült pfu óránbelül felderítenünk, elfognunk
és eljárás alá vonnunk.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1 A nyomozás eredményességi mutató alakulása

A nyomozás eredményességi mutatónk l százaIékkal csökkent a 2018. évi 75,6 Yo -hoz képest, de
még mindig tulszárnyalta a 201'7 évben elért 67,7Yo-ot, Összehasonlításképpen a korábbi évek
adatai: 2013. évben 39,9 Yo,2014. évben 58,3 Yo,2015. évben 59,6Yo,2016, évben 61,5 Yo,20l'1,
évben 67,'1 Yo volt a száza|ékos ariny.
Mindezek alapján elmondható, hogy az utóbbi 7 év második legsikeresebb évét zárb,lk
nyomozáseredményesség szempontj áb ől 20 19 . évben.

2.2 A kőzterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességí
mutatóinak alakulása

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményessége 2019-ben
79,50Á. Ez a mltatőszám 2013, évben 55,6 oÁ,20|4. évben 73,8 oÁ,2015. évben 75,6%o,2016.
évben 72,9 Yo,20l7-ben 82,6 Yo,2018-ban 78,9 Yo. volt. Nem érttik el ugyan a 2017. évi
eredményt, de így is sikeres évnek tekinthető.

2.3 A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatóinak alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége 20l9-ben 70,2 Yo volt, a 2018.
évi 73,6 Yo-hoz képest kis mértékú csökkenés jelentkezett, de a korábbi évek adatai alapján jelentős
emelkedés tapasztalhatő,2013. évben 32 Vo, 2014. évben 46,4 Vo,2015. évben 5I,7%o 2016. évben
55,6 Yo,2017 . évben 68,5 Yo volt a nyomozás eredményesség ebben a kategóriában,

2019. évben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén emberölés nem történt,
viszont a tavalyi évben fejeződött be a nyomozás a 2018, évben Balassagyarmaton elkövetett két
emberölés vonatkozásában.

Testi sértés 20l9-ban 33 esetben volt, a 2018. évi 44 esethez képest ezen bűncselekrnérryek
tekintetében is csökkenés figyelhető meg, A nyomozáseredményesség ezekberr az igyekben 97,1
Yo vo|t.

Kiskorú veszélyeztetése miatt 2019-ben 7 esetben nyomoztunk, ezen ügyek nyomozáseredményes-
sége l00%,
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Garázdaság miatt 2019-ben 58 esetben kenilt nyomozás elrendelésére sor, mely a 2018. évi 66
esethez képest csökkerrést mutat, Ezetl ügyek nyomozáseredményessége 87 %.

Lopás miatt 2019-ben 140 esetben került nyornozás elrendelésére sor, a 2018-as 169-es adathoz
képest, Nyonrozás eredtnényességünk: 50,4oÁ.

A statisztikai adatok alapján a lakásbetörések száma csökkenést mutat az előző évekhez képest,
2016. évben 34 eset került regisztrálásra,2017. évben 39 esetben rendeltí,ink el nyomozást, míg
2018-ban 28 esetet regisztráltunk. Ilyen bűncselekmény miatt 2019. évben l5 nyornozás került
elrcndelésre.

A lakásbetörések nyomozása során a nyomozás eredményess ége 73 ,3 
oÁ vo|t.

Rablás az elmirlt évben 6 esetben történt, az elkövető ellen lratóságunk a szükséges
kényszerintézkedéseket tnegtette. Nyomozás eredmónyességünk 100 százalék volt.

Rongálás bűncseleknrény rniatt 2019-ben 14 esetben nyomoztunk. Az előző évi 13 esetlrez és a
35,] oÁ nyomozási erednrényhez képest 53 ,8 '% volt a nyonrozás eredrnényességünk.

A vizsgált időszakban kábítószerrel kapcsolatos terjesztői magatartással kapcsolatban 8 esetben
zártunk le eljárást.

Szernélygépkocsi lopás miatt nem inclult eljárás 2019. évben.

3. A tulajdon elleni szabá|ysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A Rendészeti Osztályon belül az Előkészítő Csoport folytatja le a szabálysértési elzárással is

btintethető szabálysértésekhez kapcsolódó előkészítő eljárásokat, 2019. évben tulajdon elleni
szabálysértés miaít I]4 iktatott ügyünk volt, ebből 29 esetben kenilt sor őrizetbe vételre és

kezdemélryeznink bíróság elé állítást. Az egyéb lopás szabálysértések bolti lopások nélküli
felderítési mutatója - az elvárt eredményességet meghaladva - 54,84 oÁ vo|t.

4. A közlekedésbiztonsági helyzct, az abban bekövetkezett változások

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság a 2019. évben a helyi sajátosságokat figyelernbe véve
vógezte a közlekedés biztonságát célzó baleset megelőzési munkáját.

Az NMRFK Közlekedési Osztá|y, Közlekedésrendészeti Alosztály balassagyarmati
munkatársainak segítségével továbbra is maradéktalanul figyelemme1 kísértLik a személyi
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulását. A személyi sériiléssel járó közlekedési
balesetek mcllett az anyagi káros közlekeclési balesetek regisztrálására is folyamatosan sor kenilt.

20l9-ben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén 71 esetben került sor
szenrélyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetben történő rendőri intézkedésre.

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek szánta az előző év adataihoz képest 5%-os
csökkenést mutat. A bekövetkezett balesetek során 27 esetberr súlyos sénilést, 44 esetben könnyű
sérülóst regisztráltak. A regisztrált 71 balesetben összesen 85 fő sérült rneg. Halálos kimenetelú
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közlekedési baleset 2019-ben nenr történt, viszont a bekövetkezett és regisztrált balesetekből 7
esetben ittas volt az okoző.

Folyamatosan vizsgáljuk a baleseti gócpontokat. Ennek eredményeképpen feltártuk, hogy a tava|yi
évben több közlekedési baleset történt a dejtári elágazőban. Megkeresttik a közűtkezelőt,
gondolkodjurrk közösen egy olyan megoldásban, ami nem akadáIyozza a közlekedőket, de segít
megelŐzni a baleseteket. Rengeteg jármű közlekedik és a többsége be is tartja a szabályokat. A
dejtári eIágazőhoz STOP tábla lett kihelyezve a mi kezdeményezésünkre, így eleve lassabban
közelítik meg az e|ágazőt.

A NÓgrád Megyei Rerrdészeti Rendőrfőkapitány-helyettes 2013. október 0l-étől fokozott ellenőrzést
rendelt el a közúti közlekedési balesetek visszaszorítása, a szemé|yi sórüléses balesetek egyes súlyos
fokaihoz kapcsolódó kedvezőtlen statisztikai adatok javitása, illelve a közlekedésben részt vevő ittas
jánnűvezetők kiszűrése érdekében. A feladat neghatfuozás alapján heti rendszerességgel hajtottrrnk
végre ezze| kapcsolatos fokozott el lenőrzést 20 l 9-ben is.

Fokozott figyelnlet fordítottunk a passzív biztonsági eszközök alkalmazására a közúti ellenőrzéseink
során, hiszen ezekhasználatának elmulasztása jelentős szerepet játszott a személyi sérütéssel járó
közlekedési balesetek bekövetkezésében az előző években,

20l9-ben 824,20l8-ban 372,2017-ben 5í1,20l6-ban 418, 20l5-ben 236) közigazgatási bírság
kiszabására irányuló hatósági eljárás indult, többségében biztonsági öv használatának hiánya és
ittas vezetés miatt, mely a korábbi éveklrez képest jelentős növekedés.

2019. évben összesen l4736 esetben került alkoholszoncla alkalnlazásra, melyből 168 alkalorlmal
került sor rendőri intézkedésre a gépjárművezetővel szemben, mivel a szonda pozitiv értéket
nrutatott.

5. Az illcgális migráció helyzete (iellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések)

Az elmúlt években Magyarország déli határait soha nem látott illegális migrációs tevékenység
terhelte, amelynek kezelésében a Balassagyarmati Rendőr,kapitányság kijelölt állománya is részt
Vett,

Az illegális migráció visszaszorítása érdekében az illetékességi területen 2019. évben folyamatosan
hajtotnrnk végre idegenrendészeti-és határrendészeti ellenőrzéseket. Fokozottan eIlenőrizltik a
vasúti és buszpályaudvarokat, piacokat, illetve illetékességi teniletünkön a volt határátkelőhelyek
környékét,

Az ellenőrzések a külföldiek szernélyazonosságának és Magyarországon való jogszení
tartózkodásnak ellenőrzéséte, az illegális nrigráció megakadályozása érdekében kiernelt útvonalak,
csomópontok, mr,ttrkalrelyek, tertiletek összehangolt közös idegenrendészeti és munkar,igyi, illetve
közrendvédelmi, közbiztonsági eIlenőrzésére terjedtek ki.

Céljuk volt a közrend és közbiztonság javítása érdekóben negatív szélsőségektől mentes
közbiztonsági viszonyok megteremtése, szabálysérlések, biincselekmények megelőzése,
felderítése, megszakítása, hatósági eljárások lefolytatása.
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6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységí ellenőrzésí tevékenység végrehajtása)

A magyar-szlovák közös járőr szolgálati feladatok tervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a
szlovák féllel közösen végrehajtandó határ mentijárőrszolgálatok megszervezésére, végrehajtásara.
A Szlovák Köztársaság területén a Nagykürtösi, az lpolynyéki, és az Ipolysági rendőri szeruekkel
taítjuk a kapcsolatot, illetve látunk el közösjárőrszolgálatot.

2019. évben ktilfoldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt egy fővel
szemben sem kezdeményeztünk eljárást.

A kapitányságunk a nemzetközi együttműködési megállapodásban foglalt feladatokat a rá
vonatkozó mértékben megfelelően végrehajtotta.

II. A Balassagyarmati Rendőrkapitányság áItal a közbiztonság érdekében tett íntézkedések és
az azza| kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyílvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága (Iétsxám, órasx,dm, közrendvédelmi áIlomány/Iakosság
aranya)

A kapitányság működési területén a közterületi jelenlét a járőr- és a körzeti megbízotti
járőrszolgáLatból tevődik össze, A szolgálatainkat a meghatározotl tervek alapján, vezényléses
szolgáIati időrendszerben végezzilk. Ez az a szolgálati időrend, amely legjobban alakítható a

változások, az előte nem látott események rugalmas kezelésére. Az illetékességi területen az
állandó közterületi jelenlétet a két főből á[ő,24 őrában szolgáIaíot ellátó gépkocsiző járőrszo|gáIat

biztosítja, mely az egész kapitányság területén azonnali reagálást végez a közrendet negativan
befolyásoló tényezőkre, bejelentósekre, segítségkérésre. Ezen tűl gyalogos szolgálaíba is vannak
beosztva rendőrök, akik feladata a városközpont közbiztonságának, rendjének fenntartása. A város
lakóitól pozitív visszajelzéseket kaptunk, a polgárok örülnek az effqía látható rendőrségnek.

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

Az illetékességi terület minden települését lefedik a KMB csoportok, illetve a Magyamándori
Rendőrőrs körzeti megbízotdai. A gépkocsiző járőrszolgálat részére jár& kőrzetek vannak
kialakítva, valamint ameghatározottak alapján - a lehetőségek figyelembe vételével - a gépkocsizó
járőrszolgálat a közterületi szolgálatának 50 Yo-át gyalogosan teljesítette, ezzel is növelve az
állampolgároknak azon étzetét, hogy jogsértés nélkül is találkozhatnak az egyenruhás rendőrrel,
akitől szükség esetén tájékoztatást kapnak, illetve a rendőr ezá|tal is növelheti információ bázisát,

Növekedett az európai tagállamokból, főleg Szlovákiából országunkba, ezln belül
Balassagyarmatra is érkező idegenforgalom. Ennek kapcsán a határátkelőhelyek közvetlen
kömyéke ellenőrzése, illetve a turista központok közbiztonságának megszilárdítása és ellenőrzése
folyamatos feladatot képezett tevékenységünkben. Említést érdemel a nagyszámu külföldi személy
részvételével a Bercel-Csobánkapuszta területén megrendezésre kerülő S.U.N. Fesztivál, valamint
a Balassagyarmati Belvárosi Sörünnep és a Balassagyarmati Borünnep rendezvény is. Továbbá egy
jelentősebb sportrendezvény is megrendezésre került: a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny
2. szakasza B alassagyarmat városából raj tolt.



2, A kőzrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására
vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések m e gi elölés e

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.

Az elfogások és előállítások számát elemezve megállapíthatjuk, hogy az elfogások száma
emelkedett (2018-ban 163,20l9-ben 186 fő) az előállítások száma viszont csökkentést mutat az
elmúlt évhez képest (392-rőI 232-re). Megvizsgálv a az eredményeket két fő ok miatt történt ez: az
előállítások esetében megállapíthatjuk, hogy kevesebb bűncselekményt követtek el az illetékességi
terülttinkön, másrészt viszont az elfogások esetében növekedett az ittas személyekkel szembeni
intézkedések száma.

A szabálysértések elkövetőivel szemben eredményesen lépttink fel, úgy, hogy közben az elmúlt
évekhez képest más szemléletet kívánunk kialakítani, Csökkent a szabálysértés elkövetése miatt
feljelentett személyek száma (982-ről 622-re), viszont aközigazgatási eljárások számajelentősen
emelkedett a 2018-évhez képest (372-ről 824-te). A helyszíni bírásággal sújtottak számában is
emelkedés mutatható ki (1324-től l621-rte).

Ezekkel az iníézkedésekkel az igyintézés jelentősen lerövidül. Az elkövetett (és a helyszínen
elismert) szabálysértés miatt az állampolgároknak nem jelent plusz terhet még egy rendőrségi
eljárás is, hiszen a helyszíni intézkedés végeztével megkapják a ,,döntést" és a bírságot az
ügyiikben, ezért már nem kell a rendőrségre befáradniuk.

A Készenléti Rendőrség munkatársait egyrészt nagyobb rendőri létszámot igénylő rendezvények
biztosítására és "az illegális migráció elleni küzdelem hatékonyságának növelése, a hatarbiztonsági
rendszer működtetésére" kiadott intézkedési tervben foglaltak végrehajtására vettiik igénybe.

Másrészt mindenképpen meg kell említeni, hogy számos alkalommal, alkalmanként 4-5 nap
idÖtartamban 2 fő lovas rendőr, illetve 2 fő kutyás rendőr látott el közterületi szolgálatot az
illetékességi területen,

3. A rendezvénybiztosítások

A kulturális rendezvények közül kiemelkedik a Bercel-Csobánkapusztán 2019. július hónapban
lezaj|ő S.U.N. Fesztivál, Kiemelt feladat volt továbbá a 2019. júliusában megrendezett
Balassagyarmati Belvárosi Sörtinnep és a 2019. szeptemberében lebonyolításra került
Balassagyarmati Borfesztivál.

A rendezvények rendben, rendkívüli esemény nélkül lezajlottak.

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 elhárítási feladatterwel, illetve a terrorfenyegetettség során elrendelése kerülő készenléti
fokozatok végrehajtására megfelelő feladatterwel. Ezen kívül az átlomány berendelésének
végrehajtásához értesítési terwel, és névjegyzékkel, valamint kiértesítési terwel a távközlési
rendszerek múködésképtelenségének esetén. 2019, évben berendelési gyakorlat végrehajtására nem
került sor. A Helyi Védelmi Bizottsággal a kapcsolattartás folyamatos. A Balassagyarmati



10

Töruényszék, a Balassagyannati Járásbíróság, a Nógrád Megyei Főügyészség, illetve a

Balassagyarmati Járási Ügyészség épületeivel kapcsolatban az épületvédelmi tervek rendelkezésre
állnak.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A státuszokat tekintve a Körzeti Megbízotti Alosztályon l4 fő körzeti megbízott, a Magyarnándori
Rendőrőrsön 6 fő kőrzeti megbízott tevékenykedik.

A körzeti megbízotti állomány 3 csoportban fedi le az illetékességi területet (Érsekvadkert,
Balassagyamat és Magyanrándor). A körzeti megbízottak a megfelelő képesítéssel rendelkeznek,
tapasztalt rendőröl<, nagy többségük évek óta van beosztásába kinevezve, rnegfelelő személy- és
helyisnrerettel rendeIkeznek a területükre vonatkozóan.

A közterületi jelenlét fokozását célzandő, elrendelésre került, hogy a körzeti megbízotti állomány a

szolgálati idejének 70 %-át a közter-r,ileten lrajtsa végre. Ezen elvárásnak eleget tudtunk tenni.

A ,,Bűnözést generáló helyi csoport" program keletében a körzeti megbízotti szolgáIat a

folyamatos f,rgyelernmel kísérés mellett kimutatást készített a működési területén potenciálisan a

környezetére veszélyt jelentő antiszociális beállítottságú személyekről, valamint a közrend
fenntafiása érdekóben kicmelt figyelmet igénylő intézményekről, amelyekle a bűnügyi
szolgálatokkal egyeternben nagyobb odafigyeléssel btinmegelőző tevékenységet folytatva vissza
lehet szorítani a gaúzda és közrenclet séftő cselekményeket.

A körzeti megbízottak tevékenysógének értékelésénól fontos még megem|iteni az általános
közrendvédelrni feladataik, a bűnügyi feladataik mellett, hogy kiveszik részüket a tninden év
szeptember hónapjában újra induló ,,Iskola Rendőre" program végrehajtásából, szorosan
együttműködve kapitányságunk közlekedési, iIletve bűnmegelőzési előadójával. Napi szinten
végrehajtottál< komplex intézkedési tervben foglaltakat,

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

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjában szolgálatot teljesítő
ügyeletesekkel a kapitányság szolgálatparancsnokai folyamatosan tarják a kapcsolatot, Minden
esetben a rerrdőrkapitányságunkon igyekeztük megvalósítani, hogy a rendőr bejelentést követően
25 percen belül a helyszínen legyen, segítséget nyújtson a rászorulónak. 2019. évben az átlagos
kiérkezési idő 18 perc 24 másodperc vo|t (1474 TIR-be érkezett adatlap átlagában). A 20 percen
túli kiérkezési idők vizsgálata során megállapítást nyert, lrogy az esetek többségében a földrajzi
távolság volt ezek oka,

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

2018-ban 953,20l9-ben a 626 szabálysértési eljárás inclult a szabálysértési hatóságunknál, mely a

korábbi évhez l évekhez kópest csökkentést mutat, nríg a köztgazgatási hatósági eljárások
számábarr jelentős növekedés következett be.

A 2019-es évben a Szabálysér,tési Hatóság összesen l3.995,000 Ft fiogerősen l2.965,000 Ft)
pénzbírságot szabott ki 316 eljárás alá vont szenrélynek. Az elkövetők 2019-ben önként befizettek
5.620.000 Ft pénzbírságot.
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A befizetési hajlandóság évek óta nem változik: csökkenő tendenciát mutat, A szabálysértési
hatóság bírságolási gyakorlata a korábbi évek gyakorlatá|toz képest kismértékLi rrövekeclési mutat,
ez azonban összhangban van a 2012-es szabálysértési kódexben rrregllatározottakkal,

2019-ben a Rendőrkapitányság működési területén összesen 395 természetes személy rendelkezett
lŐfegyvertartási engedéllyel, melyekbe összesen 1207 lőfegyver volt bejegyezve, valanrint 4 jogi
személy rendelkezik 60 db lőfegyverrel, Az illetékességi területünkön jelenleg 2Iőtéí található,
valamint 3 lövészeti egyesület működik, fegyverjavítási tevékenységet nem folytat senki,

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő vadásztársaságok a vadászati
ütemtervek megkiildésével bejelerrtették a társas vadászatok időponqát. Az elmaradt vadászatok
tényét, illetve az egyéb okok nriatt módosítottvadászatokat szintén írásban jeleztók.

2019-ben 12 esetben nyújtott be pirotechnikus piroteclrnikai termék felhasználására bejelentést
hivatali kapun keresztül, rnclyről a hatóság a tudornásulvételről szóló elektronikus igazolást az
Ügyfélnek nrinden esetben a hivatali kapun nreglaildte, egyben a Rendészeti Osztályt átirattal
értesítette a felhasználásról. E tárgykörben felügyeleti bírság nem került kiszabásra,

20l9-ben is biztosítottuk e szolgáltatási szakterületen az engedélyügyi hatósági működést, az év
során a tevékenységünk folyarnatos volt.

A végrehajtott hatósági ellenőrzések száma 22 db adrninisztratív ellenőrzés (a klasszikus éves
hatósági priorálás rnegtörtént), l l db helyszíni ellerrőrzés (igazgatásrendészet, közrendvédelem) Az
el l enőrzés végrehaj tását akadály oző ködilm ény trem vol t,

Figyelrneztető jelzés használatát,a 2019-ben 1 esetben nyújtottak be kérelmet. Egy esetben
visszavontuk a figyelmeztetőjelzés engedélyt. Tavalyi év végén 5 érvényes engedélyes volt.

A szabálysértési és közigazgatási hatósági szaktenileten 2019-ben összesen 2080 íú ügy kenilt
feldolgozásra, mely a 20l8-as 1945 ügyszámhoz képest kisnrértékű növekedést mutat.

Összességében elmondható, lrogy a felaclatok elvégzését az elektronikus ügyintézés egyenlőre nem
gyorsította meg, nagyobb lett az adminisztrációs elektronikus adatfelviteli teher, hiszen rnellette
még rrgyanúgy megnraradt a régi adminisztratív manuális írásos feladatok majd teljes palettája. Ez
nagy terhet tőtt az állomány minden tagára, akik ennek ellenére feladalukat teljesítették.
Szabálysérlési ügyek feldolgozása tekirrtetében a SZTÉR teljesítményértéke, mutatója - az elvárt
25 nap tekintetében - l 6 nappal lett teljesítve , hozzájárulva ezzel a Kapitányság jó eredmén yéhez.

8. Bűn- és balesetmegelőzés

A kapitányságon l fő krjelölt bűnrnegelőző teljesít szo\gáIatot a Bűnügyi Osztály állornányában.
BŰnmegelőzési tevékenysége mellett vizsgálatí ügyekben dolgozik. Eseti órák alkalmával DADA
oktatásokat tart az általános iskolákban. Rendszeres az időskoruak részére tafiott előadás a
vagyonvédelem tekintetében. Folyamatos a munkakapcsoIat a Nógrád Megyei Rendőr_
főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályával.

Tárgyidőszakban a kapitányság több alkalornmal szeryezett i{úságvédelmi akciót a társszeruek
(családsegítő, gyerrnekjóléti szolgálat szakemberei, pedagógusok) bevonásával Balassagyarmat
város teniletén,
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Balassagyannat kistérségében külörrböző btzottságok, bűn- és baleset-megelőzési munkacsoportok
alakultak, mely a társadalom szinte minden gazdasági, társadalmi, kulfurális rétegeit érirrti,
amelyben az értckezések, rnegbeszélések, értókelések és egyéb feladat rneghatározások
folyamatosak, valalnennyi megtartott ülésen a körzeti megbízottak közül a teniletileg érdekelt
nregbízott, elsősorban csoportvezető jelen volt, mint bizottsági tag, ezzel is elősegítve az
erednrényes rnűködést.

Az iskolákban, oktatási intézményekben a kőrzelí megbízottak álta| tartott közlekedési,
bűnmegelőzési előadások rendben mcgtaftásra keniltek.

Az oktatási intézmérryekben a prevenciós jellegű előadásol< tartása a korábban leírtak alapján
rendszeres. Folyamatosan vógrehajtjuk az ,,egy iskola egy rendőr" programban meghatározottakat,
Továbbá jelentős számban tartunk rendőrségi bemutatókat különböző rendezvényeken,
falun apokon, mi nd techn i kai, nr ind egy éb látv ányossági formákban.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának 1 fő közlekedési előadója -

esetenként a btinniegelőzési eladókkal közösen - rendszeresen tart baleset megelőzési előadásokat
az illetékességi teniletrirrkön lévő óvodákban és iskolákban. Továbbá ő koordinálja kapitánysági
szinten az ,,Iskolarendőr" programot is,

9. Együttműködés

A települési önkormányzatok vezetőivel a körzeti megbízottak heti szinten tarlják a kapcsolatot.
2019. évben két alkalommal került sor Járási Egyeztető Fótttmra, illetve Konzultációs Fórum
megtartására, ahová a polgárrnestereket is meghívtrrk, hogy az illctókessógi tedileten felmerülő
kórdéseket, problérnákat közösen megvitathassuk.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi teniletén megrendezésre kerülő egyházi,
tör,ténelmi, politikai, sport, illetve más krrlturális rendezvények a körzeti megbízotti állomány és

egyéb rendőri erők bevonásával valamint a Polgárőr Egyesület tagjai részvételével keniltek
1ebonyolításra. A közös egytittnrűködésnek köszönhetően a rendezvények mindegyike
eseménymentesen jó szítrvonalon került végrehajtásra, továbbá a körzeti megbízottak az általános
közrendvédelrni feladataik, valamint a bűnügyi feladataik mellett, jelentősen kivették részikeí az

,,Iskola Renclőre" program vógrehajtásában.

Megfelelő munkakapcsolatot alakítottunk ki a Balassagyarmati Járásbírósággal és a
Balassagyarmati Járási Ügyészséggel, Azigyészség eseti jelleggel ellerrőrzi a tevékenységünket és

kér be iigyeket felülvizsgálati célból, Inelynek során kirívó hiányosságot vagy törvénytelenségct
nern állapított meg.

A Balassagyarrrlati Rendőrkapitányság - a Polgárőrségre stratégiai partnerként tekintve - a közrend
és közbiztonság rnegszilárclítása érdekében a települések polgárőr egyesületeivel együttműködik,
melynek keretéberr a polgárőrök kienrelt segítséget nyújtanak a telepiilések közbiztonságának
szavatolása érdekében.

Az illetékessógi teniletükön összesen l7 polgárőr egyesület működik, melyek mindegyikével
egytittműködési nregállapodást is kötöttiink. A kapcsolat valamennyi egyesülettel jónak mondható,
részt vesziink egyrnás fórurnain, óttekezletein, a rendőrkapitányság több alkalomnral taftott képzést
a polgárőrök részére.
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A polgárőr gyúlések alkalmával értékeljük az együttmúködés helyzetét, elemezzik a települósek
közbiztonsági- és bűrrügyi 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 útján biztosítja a szolgálatok összehangolását, valanrint az egyéb közös
tevékenységek megszeruezését.

Az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel havi egy-két alkalommal történik (köztenilet
felügyelők, erdészek, vadőrök) a közös szolgálatok ellátása.

III. Osszegzés,kitűzőtt feladatok a következő időszakra

A tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az inIézkedési kulturaváltás gyakorlati
megvalósulására, a gyakorlatban sikerült a közterületi szolgálati állomány részéről segíteni az
állampolgárokat, kiemelve a rendőrség szolgáltató jellegét, udvarias, segítőkész szolgálat ellátásra
törekedttink,

A közterületi állomány aktivitása váItozoht, ennek is betudható a bűncselekmények számának
csökkenése, 20l9-ben közel 8000-rel több személlyel kerültrink kapcsolatba közúti ellenőrzés
alkalmával, mínt az előző évben, több, mint 5000-rel több esetben kenilt alkoholszonda
alkalmazásra.

Törekedtünk a jogsértő cselekmények kezelhető szinten tartására, a bűnözés visszaszorítására,
valarnint a közrend, közbiztonság rnegerősítése érdekében rendszeresen igénybe vettük az
önkornrányzatok, illetve velünk egyLittműködő társadalnri szewezetek segítségét.

Az alaptörvényben foglaltakla tekintettel és a hivatástudafunkból adódóan is arra törekecltiink,
hogy jÓ1 képzetten, fegyelmezett munkával eleget tegyünk az illetékességi területünkön a lakosság
elvárásainak, illetve a szakmai kihívásoknak.

Kapitányságunk állornányának jelentős része rnég mindig 30 év alatti. Ez a fiaíal, tetterős, jól
felkészült állornány a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésével biztosíték arra, hogy a
közbiztonság rnegfelelő legyen a városban és vonzáskörzetében.

Legfontosabb feladatnak és célkitűzésnek tekintjük az illetékességi teniletünkörr élő lakosok
szubjektív közbiztonság érzetének fenntartását, a lehetőségek szerint további javítását. Célunk,
hogy az itt élő lakosság biztonságban érezze rnagát.

Továbbra is kiemelt szempont a vagyol-I ellerri bűncselekmények elkövetőinek felderítése és
felelősségre vonása, valamint a kár megténilés fokozása.

Együttműködőinkkel, kiemelten a Polgárőrséggel és ERFESZ-szel való további ereclményes
egYüttműködés a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, az etkövetők eredményes
felelősségre vonása érdekében. Az együttműködésben rejlő lehetőségek hatékonyabb kilrasználása,
a korábbi éveklrez képest több közös szolgálat szervezése.
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Az illetékességi teriiletünkön a balesetek számának csökkentése. Ezzel kapcsolatban fokozott
ellenőrzések végrehajtása és a sebességrnérő készülél< alkalmazása.

A közterületi szolgálatot el|átó állomány intézkedési aktivitásának folyamatos figyelemmel
kísérése.

A tulajdon elleni szabálysértések elkövetővel szemben hatékonyabb fellépés, lehetőség szerint a

gyorsított eljárások preferálásával, szabálysértési őrizet alkalmazásávaL

A Közbiztonsági és Járási Egyeztető Fór,umokban rejlő lehetőségek kiaknázása.

Az illegális migráció elleni lratékony fel[épés, ezzel összefr.iggésben határrendészeti szolgálati ág
tevékenységének schengeni követelrnényeknek megfelelő szinten tartása.

Az írásos beszárnolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének és

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

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

Balassagyarma| 2020. április 30.
Be|ovai Róbert r. aIezredes

kapitányságvezető

Kószűlt: l crcdcti póldtinyban
Egy pélrlírny: l 4 oldal + rlellékletek
Kapják: kiilön elosZtó sZeíint
Készítette: Danyikné Virág Adrienn r, őmagy
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