
 

 

32-4/2018/231. 
 
Heves Megyei Közgyűlés 
 
H e l y b e n 
 

B E S Z Á M O L Ó 
a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 2018. évi munkatervének összeállításakor a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján felkérte Heves Megye Rendőr-főkapitányát, hogy számoljon 
be a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 
 
A Megyei Rendőr-főkapitány a rendőrség 2017. évi tevékenységét összefoglaló jelentést elkészítette. 
 
A beszámolót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltak tudomásul 
vétele mellett egyhangúlag 7 igen szavazattal támogatta annak közgyűlési tárgyalását és közgyűlés általi 
elfogadását.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen beszámolóban foglaltakat megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
E g e r, 2018. április 19. 
 
         Szabó Róbert  
 
Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
 
 
   Dr. Barta Viktor 
        Heves Megye Főjegyzője 
 
Határozati javaslat: 
 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
     Felelős: Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
     Határidő: azonnal 



HEVES MEGYEI RENDÖR-FÖKAPITÁNYSÁG 
VEZETŐJE 

Szám: 10000/3167-2018.ált. .J. ... sz. példány 

A HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
vezetőjének beszámolója 

Heves megye 2017. évi 
köz biztonsági helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 
az azokkal kapcsolatos feladatokról 

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 2. Pf: 112. 
Telefon: (06 36) 522-111 , (31) 14-11. Fax: (06 36) 522-142. (31) 11-10. 

E-mail: titkhevesmrfk@heves.police.hu 



2 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Közgyűlés! 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: HMRFK) a 2017. évi feladatainak 
végrehajtása és a szervezeti célok maradéktalan teljesítése érdekében folyamatosan és rugalma
san igazodott a külső és belső környezeti hatások változásához. 
Az év során fő feladatként került megfogalmazásra Heves megye közrendjével és közbiztonsá
gával összefüggő kiemelt követelmények teljesítése, a közterületek rendjének biztosítása, vala
mint a közlekedés biztonságának erősítése. 
A bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenység ellátása során sikerült előre lépni az állampolgá
rokat leginkább irritáló, a szubjektív közbiztonságérzetet negatívan befolyásoló kiemelt bűn
cselekmények számának csökkentésében, valamint a nyomozáseredményesség javításában. 
Kiemelt helyen szerepelt a 2017. évben is jelentkező, a HMRFK csapatszolgálati századának 
kihívást jelentő, az illegális migráció országos kezelésével összefüggő rendőri feladatok végre
hajtása, valamint számos, a országot érintő rendezvény lebonyolításában való részvétel: az Eu
rópai Ifjúsági Olimpia, a Budapesten és Balatonfüreden megrendezett 17. FINA Vizes Világ
bajnokság és FINA Masters Világbajnokság, a Formula 1 megrendezése, a Visegrádi Együtt
működés találkozójának és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti látogatásának biztosítása. 
Ezeknek a rendezvényeknek, versenyeknek az eredményes biztosítása, végrehajtása és lebo
nyolítása kiemelt szerepet kapott a Rendőrség feladatai között. Ebből adódóan a HMRFK-ra 
háruló feladatok hatékony ellátásához szükség volt a megfelelő erő- és eszköz átcsoportosítás 
mellett a szervezetet is érintő intézkedések meghozatalára, valamint a személyi állomány áldo
zatos munkájára. 
A fenti rendezvényeken kapott feladatok eredményes végrehajtásán túl arra törekedtünk, hogy 
valamennyi településen az elvárt biztonságot garantáljuk, és hogy közbiztonsági deficit ne ke
letkezzen. 

A bűnügyi és közbiztonsági helyzet alakulása, valamint az elért eredmények ismeretében kije
lenthető, hogy a belső források ésszerű felhasználásával, az önkormányzati és más együttmű
ködő szervek segítségével a kitűzött célokat a HMRFK alapvetően teljesítette. 

I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

A 2017. évben a 2016. évhez képest 7114-ről 7970-re emelkedett a regisztrált bűncselekmények 
száma. 
A bűncselekményszám emelkedését a Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 2015. 
december hónapban gyermekpornográfia bűntett miatt elrendelt, majd a 2016. évben a HMRFK 
Bűnügyi Osztályára áttett büntetőeljárásban, a 2017. évben elszámolt 1151 darab „B" adatlap 
statisztikai számbavétele okozta. Az említett sorozat-bűncselekmény nélkül az elkövetési hely 
szerint a HMRFK eljáró szerveinél rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 
2017. évben 6820, ami az előző évhez viszonyítva 4,1 %-os csökkenést mutat. Ez illeszkedik 
ahhoz a trendhez, amely szerint Heves megye területén az elkövetés helye szerinti rendőri eljá
rásban regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt 8 évben csökkenő tendenciát mutat. 
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alaknlása 

A 2016. évi 1333-ról a 2017. évben 1416-ra emelkedett a közterületen elkövetett bűncselekmé
nyek száma, ami 6,2 %-os változást jelent. Indokolt ugyanakkor jelezni, hogy Heves megye 
területén a rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmény száma 
az elmúlt 8 év során csökkenést mutat, a 2017. évben a 2010. évi adathoz viszonyítva 51,4 %
os csökkenés mutatható ki. 

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

A regisztrált bűncselekmények számának emelkedésével a megyében arányosan emelkedett a 
bűncselekmények 100 OOO lakosra vetített aránya is. Míg a 2016. évben a 100 OOO lakosra jutó 
bűncselekmények száma a megyében 2378, addig ez a 2017. évben 2684 volt, ami 12,9 %-os 
emelkedésnek felel meg. A korábban említett 1151 regisztrált gyermekpornográf bűncse
lekmények nélkül ez a mutató 2297, ami a 2016. évivel összevetve 13,8 %-os csökkenésnek 
felel meg. 

1.4. A megye területén regisztrált kíemelten kezelt bűncselekmények számának alaku
lása 

A kíemelten kezelt, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncse
lekmények számában a 2010. és a 2017. év között mintegy 41,0 %-os csökkenés volt tapasz
talható. A 2017. évben a 2016. évhez képest a kiemelten kezelt bűncselekmények száma ér
demben nem változott, 4128 bűncselekményt regisztráltunk, ami 0,1 %-os csökkenést jelent. 

Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása: 
a) Az emberölés bűncselekmények száma a 2016. évhez képest 12-ről 10-re, 16, 7 %-kal csök

kent. 
b) A testi sértések száma a 2017. évben 366 volt, ami az előző évhez képest minimális, 1,7 %

os emelkedést, a 2010. évhez képest 10,5 %-os csökkenést mutat. 
c) A súlyos testi sértések száma a 2016. évi adatokhoz viszonyítva a 2017. évben 118-ról 124-

re, 5,1 %-kal emelkedett, a 2010. évhez képest 24,8 %-kal csökkent. 
d) A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 29-ről 41-re nőtt, így 41,4 %-os emel

kedés tapasztalható. 
e) A garázdaság bűncselekmények száma a 2016. évhez képest 8,1 %-os csökkenést mutat. 
f) A személygépkocsi lopás bűncselekmények száma a 2010. évi adattal összevetve a 2017. 

évre 47,2 %-kal csökkent, viszont a 2016. év adatához viszonyítva 11-ről 28-ra emelkedett. 
g) A lopás bűncselekmények száma a 2016. évben 2964, míg a 2017. évben 3000 volt, ami 

minimális, 1,2 %-os növekedést jelent. A 2010. évhez viszonyítva 46,2 %-os csökkenés mu
tatható ki. 

h) A lakásbetörés bűncselekmények száma a megye területén a 2017. évben 470 volt, ami az 
előző évhez viszonyítva nagymértékű, 24, 7 %-os csökkenést mutat. 

i) A rablás bűncselekmények számát tekintve a 2017. évben az előző évhez viszonyítva ki
sebb mértékű, 13,3 %-os emelkedés mutatható ki. A 2017. évben 34 ilyen bűncselekmény 
történt Heves megye területén, ami a 2010. évihez képest 53,4 %-os csökkenésnek felel meg. 

j) A rongálás bűncselekmények száma az elmúlt 8 évben 53,3 %-kal csökkent (a 2010. évben 
345), a 2016. évben 166, míg a 2017. évben 160 rongálás bűncselekmény történt. 

k) A zárt gépjármű feltörés bűncselekmények számában a 2016. évhez képest a 2017. évben 
25,9 %-os emelkedés történt. Az elmúlt 8 év adatait figyelembe véve azonban ezen deliktu
mok száma 45, 1 %-kal csökkent. 
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1) Az orgazdaság bűncselekmények száma a 2016. évhez viszonyítva 50,0 %-kal csökkent, 
míg 2010-hez viszonyítva a bűncselekmény számának csökkenése 78,9 %. 

m)A jármű önkényes elvétele bűncselekmények számában szintén csökkenés figyelhető meg 
(a 2016. évben 27, a 2017. évben 21 ), aminek mértéke 22,2 %. 

n) A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma (9) a 2016. évhez viszonyítva nem 
változott. 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

A csalás bűncselekmény tekintetében a 2016. évben 764, míg a 2017. évben 526 eset került 
regisztrálásra a HMRFK illetékességi területén, a csökkenés 31, 1 %-os. 
A járművezetés ittas állapotban bűncselekmények száma 361-ről 358-ra csökkent a tárgy
időszakban. 

A közokirat-hamisítás bűncselekmények száma 437-ről 521-re változott, amit a HMRFK és 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös nyomozócsoportja által felderített, úgynevezett „cégte
metős" ügyben elkülönített és befejezett ügyek eredményeztek. 

1.6. A területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó 
bűncselekmények 

A HMRFK Bűnügyi Osztálya nyomozást rendelt el egy névtelen feljelentés alapján kábítószer 
kereskedelem bűntett gyanúja miatt. A nyomozás során beszerzett adatok alapján 2017. január 
6-án rendőri akció keretében elfogásra került a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható 3 személy. Az általuk használt személygépkocsiban a pótkerékbe rejtve 6 darab, 
egyenként 1 kg súlyú amfetamin kábítószer került elő, valamint a gyanúsítottak lakóhelyein 
megtartott házkutatások során további 1 kg amfetamin, 1 kg extasy tabletta és csekély mennyi
ségű marihuana kábítószer is feltalálásra és lefoglalásra került. 
A lefoglalt kábítószerek együttes mennyisége a nyomozásban kirendelt igazságügyi vegyész 
szakértő véleménye szerint meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát, mely eset
ben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény akár életfogytig tartó szabadság
vesztés büntetés kiszabását is lehetővé teszi. A nyomozás során beszerzett adatok alapján a 
felderített bűnszervezet Hollandiából szerezte be a kábítószert nagy mennyiségben, amit egy 
futárként közreműködő személy szállított Eger városába, ahol a kábítószerek a további gyanú
sítottak által kisebb mennyiségekbe csomagolva értékesítésre kerültek. 
A nyomozást 2017. októberlO-én befejeztük, és a nyomozati iratokat vádemelési javaslattal 
felterjesztettük a Heves Megyei Főügyészségre. A büntetőeljárás jelenleg az Egri Törvényszé
ken van folyamatban. 

A HMRFK Bűnügyi Osztálya 2017. június 18-án nyomozást rendelt el életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének gyanúja miatt, mivel bejelentés érkezett a 112-es segélyhívószámra, hogy az 
ittas állapotban lévő későbbi gyanúsított megjelent a fia és családja lakásán, ahol ideiglenesen 
tartózkodott a gyanúsított felesége is. Szóváltást követően egy, a gyanúsított által a helyszínre 
vitt 9,5 cm pengehosszúságú bicskával több alkalommal megszúrta fiát, aki súlyos, életveszé
lyes sérüléseket szenvedett, életét csupán az azonnali, gyors rendőri és orvosi beavatkozás men
tette meg. A dulakodás során a gyanúsított a nála lévő bicskával több helyen megvágta a fele
ségét, aki a fia védelmére kelt. A gyanúsítottat a helyszínre irányított rendőrök fékezték meg. 
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a gyanúsított évek óta rendszeresen bántalmazta 
feleségét, aki rendőrségi eljárást csupán egy alkalommal kezdeményezett, amikor hasonló csa
ládi veszekedés során megszú1ia őt egy késsel, amely cselekmény miatt őt jogerősen több évi 
börtönbüntetésre ítélte a bíróság a 2012. évben. 
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Az emberölés bűntett kísérlete, súlyos testi sértés bűntett kísérlete, magánlaksértés vétsége és 
ittas járművezetés vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást 
2017. november 22-én fejeztűk be, és a nyomozati iratokat vádemelési javaslattal megkűldtűk 
a Heves Megyei Főügyészség részére. A büntetőeljárás jelenleg az Egri Törvényszéken van 
folyamatban. 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mu
tatója a 2016. évhez képest 57,6 %-ró! 63,7 %-ra, míg a kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatója 45,0 %-ró! 47,3 %-ra emelkedett. Az elmúlt 8 évben a 
2017. évben volt a legmagasabb ez a két mutató. A nyomozáseredményesség a fentiekben em
lített gyermekpornográf bűncselekmények nélkül 57,8 %, ami a 2016. évi mutatóhoz képest 
szintén emelkedő tendenciát mutat. 
Az összes rendőri eljárásban regisztrált közlekedési bűncselekmények nyomozáseredmé
nyességi mutatója emelkedett, a 2016. évben 89,5 %, a 2017. év vonatkozásában 90,0 % volt. 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 
2016. évhez képest 76,1 %-ró! 78,1 %-ra, míg a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűn
cselekmények nyomozáseredményességi mutatója 60,8 %-ró! 66,9 %-ra nőtt. 

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

2.3.1. Pozitív változás az alábbi bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói
ban mutatkozik a 2016. és a 2017. év összevetésében: 
a) kiskorú veszélyeztetése 67,4 %-ró! 72,7 %-ra emelkedett; 
b) lopás: 33,9 %-ről 38,3 %-ra emelkedett; 
e) kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma 66, 7 %-ról 68,8 %-ra emelkedett; 
d) személygépkocsi lopás 25,0 %-ró! 54,8 %-ra emelkedett; 
e) zárt gépjármű-feltörés 27,1%-ró!41,5 %-ra emelkedett; 
f) jármű önkényes elvétele 58,6 %-ró! 77,3 %-ra emelkedett; 
g) rongálás 30,8 %-ró! 34,3 %-ra emelkedett; 
h) rablás 73,5 %-ró! 92,1 %-ra emelkedett; 
i) lakásbetörés 30,4 %-ró! 38,2 %-ra emelkedett. 

2.3.2. Az alábbi bűncselekmények nyomozáseredméuyességi mutatója csökkent a 2017. 
évben a 2016. évhez képest: 

a) testi sértés 84,9 %-ró! 74,3 %-ra csökkent; 
b) súlyos testi sértés 78,4 %-ró! 71,0 %-ra csökkent; 
e) orgazdaság 78,9 %-ró! 75,0 %-ra csökkent. 
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

A tulajdon elleni szabálysértés miatt indított ügyek száma a 2016. évben 2361, míg a 2017. 
évben 2202 volt, ami 6, 7 %-os csökkenést jelent, a 2016. évben az összes szabálysértési elöké
szítö eljárás 84,5 %-át, míg a 2017. évben a 82,9 %-át tette ki. A tulajdon elleni szabálysérté
sek felderítési mutatója a 2016. évben 35,2 % volt, ami a 2017. évben 39,2 %-ra emelkedett. 
A nem bolti lopások ismeretlen elkövetői ellen indított ügyek felderítési mutató értéke a 2016. 
évben 33,3 %, a 2017. évben 37,3 % volt. 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

Heves megye közútjain az elmúlt évben 535 személysérüléses közúti közlekedési baleset tör
tént, ami a 2016. év adatához képest 12,2 %-os emelkedést jelent. 
A halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma jelentős mértékben (112,5 %-kal) emelke
dett a 2016. évhez képest (8-ról 17-re). A súlyos sérüléssel járó balesetek száma az elmúlt 8 
évet vizsgálva a 2017. évet tekintve volt a legmagasabb (197), ami az előző évhez képest 
18, 7 %-os emelkedést jelent. A könnyű sérüléses balesetek száma az előző év adataihoz képest 
szintén kedvezőtlen változást, mintegy 5,9 %-os emelkedést mutat (321 ). 
Heves megye közútjain bekövetkezett közúti közlekedési balesetek során a 2017. évben 750 
ember szenvedett valamilyen sérülést, ami 9,3 %-os növekedést jelent a 2016. év számadatai
hoz képest. A közúti közlekedési balesetben elhunytak száma 9-ről 17-re, a súlyos sérülést 
szenvedettek száma 192-ről 229-re (19,3 %-kal), a könnyű sérültek száma 485-ről 504-re 
(3,9 %-kal) emelkedett a 2017. évben a 2016. évhez képest. A vizsgált időszakban az alkoholos 
állapotban előidézett, személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek aránya a 2016. évi 
adatokhoz viszonyítva 2,3 %-kal nőtt. A 2010-2017. közötti időszakot tekintve 27,9 %-kal mér
séklödött az ilyen jellegű esetek száma 

5. Az illegális migráció helyzete 

A HMRFK illetékességi területén külső vagy belső schengeni határ nem található. A Heves 
megyéhez legközelebbi határátkelőhelyek a Szlovák Köztársaság felé találhatóak. Az elmúlt 
évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Magyarországon kelet-nyugati irányban keresztül ha
ladó illegális migránsok csempészése tekintetében az M3-as autópálya, illetve az arra rávezető 
egy és több számjegyű útvonalak lehetnek veszélyeztetettek. 

Az értékelt időszakban összesen 21 alkalommal volt szükség a déli határszakasz Heves megyei 
állomány általi megerősítésére. Emellett a szolgálati kutyavezetők is átrendelésre kerültek a 
magyar-szerb határszakaszra 2017-ben heti váltásban, összesen 52 alkalommal. Az átrendelés 
a járőr és az általános minősítésű kutyákat és kutyavezetőket érintette. A rendészeti kutyaveze
tői létszám a 2017. év végére 12-re bővült, ami kis mértékben megkönnyítette az átrendelések 
szervezését. 
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II. A HMRFK 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 HMRFK rendészeti szakterületének minden évben, így 2017-ben is stratégiai célként került 
meghatározásra az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni 
hatékony fellépés biztosítása, a közterületi jogsértések csökkentése. 
A közterületi szolgálatra vezényelt állomány esetében 3,0 %-os, míg a közterületen töltött szol
gálati óraszámokban 3,6 %-os csökkenés mutatható ki. Az adatok több éves dinamikáját figye
lembe véve ugyanakkor egy jelentős (39,7 %) emelkedő tendencia mutatható ki. 
Az illegális migrációs helyzetre való tekintettel folyamatossá vált a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítése. Az 
őrzési, kísérési és biztosítási feladatok végrehajtására a HMRFK hivatásos állománya a 2017. 
évben összesen 21 alkalommal került átrendelésre a magyar-szerb határszakaszra. A HMRFK 
ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati századának egy része részt vett februárban az 
Oroszországi Föderáció elnöke, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin hivatalos látogatása, majd 
novemberben a Visegrádi Négyek, Kína, valamint Közép-Kelet Európa Miniszterelnöki Talál
kozója rendezvény és a védett személyek biztosítási feladatainak végrehajtásában. A csapat
szolgálati tevékenységgel összefüggésben az átrendelések során kieső állomány az illegális 
migrációval kapcsolatban elrendelhető túlszolgálatokban rejlő lehetőségek kihasználásával si
került pótolni, ezért kijelenthető, hogy Heves megyében közbiztonsági deficit nem keletkezett. 
A nyári idegenforgalmi főidénnyel kapcsolatosan megnövekedett rendőrszakmai feladatokat a 
Heves megye területén működő rendőrkapitányságok saját, valamint a területi szerv és a Ké
szenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) megerősítő erőinek és eszközeinek felhasználásával 
hajtottuk végre. 
A középiskolai érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szol
gálat kapcsán 2017-ben összesen 15 középfokú oktatási intézménnyel volt együttműködési 
megállapodásunk. A programban résztvevő diákok tevékenységüket „Tourist Police" feliratú 
pólóban látták el a rendőrök mellett. Eger és Gyöngyös városok területén diáktolmácsként köz
reműködtek, a Tisza-tó strandjain pedig az ideiglenes jelleggel felállított rendőrségi informá
ciós pultoknál folytattak a rendőrökkel közösen bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. 
A 2017. évben a Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros koordinátori 
feladatait a HMRFK látta el. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok (a HMRFK mellett a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság) részben külön-külön, részben összehangolt fokozott ellenőrzéseket haj
tottak végre július és augusztus hónapokban. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

Az elfogások száma a 2016. évhez viszonyitva 8,9 %-kal nőtt. Ezen személyi szabadságot 
korlátozó intézkedések struktúráján belül 2,9 %-kal nőtt a tettenéréses elfogások száma, to
vábbá a körözés miatt elfogások adatainak vonatkozásában is 6,8 %-os emelkedés figyelhető 
meg. Az előállítások számában 2,3 %-os csökkenés tapasztalható. Az elrendelt elővezetések 
száma 7,5 %-os, míg a végrehajtott elővezetések száma 11,6 %-os növekvő dinamikát mutat. 
Az értékelt időszakban foganatosított biztonsági intézkedések száma a 2016. évhez képest mi
nimális, 0,8 %-os csökkenést mutat. A közte1ületi állomány 18,2 %-kal kevesebb büntető fel
jelentést készített 2017-ben, a feljelentések száma 1096-ról 897-re csökkent. A szabálysér
tési feljelentések számában kisebb mértékű, 4,2 %-os emelkedés mutatható ki, a 2016. évben 
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6685 szabálysértési feljelentést tettek rendőreink, míg 2017-ben ez a szám 6968 volt. Az érté
kelt időszakban kisebb súlyú jogsértések elkövetése miatt a közterületi állomány 4,2 %-kal ke
vesebb személy részére szabott ki helyszíni bírságot, ugyanakkor ezen bírságok összege 6,6 %
kal nőtt. 
Az alkoholszonda alkalmazásának száma 21, 7 %-kal emelkedett, míg a pozitív eredményű 
alkoholszondás ellenőrzések száma 9,9 %-kal csökkent, ami az állampolgárok jogkövető ma
gatartásának is köszönhető. 
Az értékelt időszakban a KR-t kiemelt rendezvények, események vonatkozásában megnöveke
dett rendőri jelenlét biztosításának szükségessége esetén volt lehetőségünk igénybe venni. En
nek elsődleges és legfontosabb oka a megváltozott migrációs helyzet következtében jelentkező, 
a KR-t is érintő többletfeladatok voltak. A KR szabad kapacitását figyelembe véve, a HMRFK
val történő egyeztetést követően a KR egy, illetőleg két bevetési csoporttal támogatta a HMRFK 
illetékességi területén működő rendőrkapitányságokat, ami nagyban hozzájárult a lakosság 
szubjektív közbiztonságérzetének erősítéséhez. 

3. A rendezvénybiztosítások 

Heves megyében minimális mértékben, 5-ről 6-ra emelkedett a gyülekezési jogról szóló 1989. 
évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvények rendőri biztosításainak száma. A biztosítások 
alkalmával rendkívüli esemény nem történt, intézkedésre nem került sor. 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban vég
rehajtott rendőri feladatok 

A 2017. év egy nagy havazással indult, amikor is a szlovák hatóságok a rendkívüli időjárásra 
tekintettel valamennyi Nógrád megyei határátkelőhelyet lezárták, és ezeken a helyeken Szlo
vákia területére csak a 3,5 tonna, vagy az alatti gépjárművek belépését engedélyezték. 
A HMRFK több pihenőhelyet alakított ki az útviszonyok miatt a várakozni kényszerülő sofő
röknek. A helyi buszok kerülő útra kényszerültek, Eger több pontján elakadtak. A megye főút
jait a közútkezelő, míg a városi utakat a Városgondozás Eger Kft. gépei takarították, de a fo
lyamatosan szakadó hó gyorsan újra beborította a megtisztított szakaszokat. 
A Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) ügyeletvezetőinek a kapcsolattartása 
folyamatos volt a szomszédos területi rendőri szervekkel, valamint a Heves Megyei Katasztró
favédelmi Igazgatósággal. A közterületi szolgálatot ellátó kollégák kiemelt figyelmet fordítot
tak a rászoruló, fedél nélküli, valamint hajléktalan személyeket a téli időjárási viszonyok kö
vetkeztében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri fel
adatok végrehajtására. Megszerveztük a veszélyeztetett egyedül élő rászoruló személyek visz
szatérő ellenőrzését. Intézkedés történt a HMRFK alárendeltségbe tartozó rendőri egységekkel, 
társhatóságokkal, egyéb szervezetekkel és a szomszédos területi szervekkel történő együttmű
ködés kialakítására, a HMRFK törzs részleges működtetésére. 
2017. április 20-án a Mátrában fennálló rendkívüli időjárási körülmények miatt bekövetkezett 
hóakadályok soron kívüli rendőri feladatok végrehajtását tették szükségessé, több helyen útle
zárást kellett végrehajtani, mert az utak járhatatlanná váltak. A lehullott csapadék sokfelé ráfa
gyott a faágakra, aminek következtében több fa kidőlt a fő- és a mellékutakon. Az erdősávok 
és fasorok mentén a Mátra, illetve a Bükk hegyvidéki útjain az esti és éjszakai órákban is foko
zott balesetveszély volt, ezért az Egri Rendőrkapitányság, valamint a Gyöngyösi Rendőrkapi
tányság munkatársai megerősített erővel, 24 órában láttak el szolgálatot az érintett területeken 
és több esetben segítséget nyújtottak az ott lakóknak. 
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S. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

A HMRFK-n rendszeresített körzeti megbízotti státuszok száma 142, amelyből 6 tiszti és 136 
tiszthelyettesi, zászlósi hely van rendszeresítve. A 142 státuszból 2017. december 31-i állapot 
szerint 141 volt betöltött, ami 99,3 %-os feltőltöttséget jelent. Betöltetlen státuszként szerepel 
a Gyöngyösi Rendőrkapitányság egy tiszthelyettesi beosztása. 
A körzeti megbízottak működési körzetéből elvonó tényezőként jelentkezett a déli határsza
kaszra történő átrendelések végrehajtása. 
Az értékelt időszakban a körzeti megbízottak egy szolgálatra vetített szolgálati ideje átlagosan 
8,5 óráról 8,8 órára emelkedett. A szolgálati órák 77,2 %-át (a 2016. évben 76,4 %-át) teljesí
tették közterületen. A rendszeresített tiszthelyettes körzeti megbízottak közül 11 fő egyben ku
tyavezető is, akik színvonalasan végezték a 2017. évben is az ebből adódó feladataikat. 

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

A 2017. évben a TIK-be a 2016. évhez képest 3,1 %-kal több adatlap (36 254 darab) érkezett, 
és 8,0 %-kal több esetben (19 907) került sor egység küldésére. 
Az intézkedő egységek riasztása és a helyszínre érkezésük között eltelt idő átlagosan 15 perc 
53 másodperc volt. 
Az előző évekhez hasonlóan, a 2017. évben a bevezetett parancsnoki intézkedéseknek köszön
hetően a hatékony reagálóképesség folyamatosan biztosított volt. 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

A szabálysértések elkövetése miatt feljelentett személyek számában az értékelt időszakban a 
2016. évhez képest 0,4 %-os, az elmarasztalt személyek számát illetően mintegy 2,9 %-os nö
vekedés tapasztalható. A megszüntetések számában 2,1 %-os csökkenés, a kiszabott jogerős 
pénzbírság összegében 7,0 %-os, míg az 1 főre jutó bírságátlag tekintetében 5,6 %-os a nö
vekedés figyelhető meg. A befizetési hajlandóság tekintetében 4,0 %-os emelkedés mutatko
zik. 
A szabálysértési hatóságok által alkalmazott járművezetéstől eltiltás számában 31,3 %-os volt 
a növekedés. Meghallgatási kérelemmel 343 esetben éltek az eljárás alá vontak, ami 7,0 %-os 
emelkedést jelentett. Az előző év átlagos eljárási idejét tekintve a szabálysértési eljárások át
lagos időtartamában csökkenés figyelhető meg, így a 2016. évben mért 57,9 nap 46,8 napra 
mérséklődött. 

A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárások adataiból megállapítható, hogy 
mind a megbírságolt személyek számában (3,0 %), mind a kiszabott bírság összegében 
(11,0 %) csökkenés történt. 
Heves megyében a 2017. év végén a nyilvántartott lőfegyverrel rendelkező természetes és jogi 
személyek száma összesen 9034 fő volt, számuk az előző évhez képest 1, 7 %-kal nőtt. 
A kábítószer-rendészeti területen a 2017. évben 146 ellenőrzés került végrehajtásra, amelyek 
közforgalmú és intézeti gyógyszertárakat, valamint kórházi osztályokat érintettek. A revíziók 
megállapításai szerint az ellenőrzött intézmények tevékenységüket - kisebb hiányosságoktól 
eltekintve - szabályosan, a vonatkozó normáknak megfelelően végezték. 
A HMRFK-n a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel 
történő ellátására irányuló kérelmek száma 2016-ban 41 volt, 2017-ben 104 ilyen jellegű kére
lem érkezett hatóságunkhoz, ami jelentős, 153,6 %-os emelkedést jelent. Az emelkedés oka a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény mó
dosításából, illetve a vadászatra jogosultak változásából adódik, ugyanis a benyújtott 104 kére-
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lemből 74 hivatásos vadász szolgálati igazolvány és jelvény kiadására irányult. Ezen körül
ményre tekintettel az igazolvány és jelvény visszavonások száma is jelentősen, 300,0 %-kal 
emelkedett (2016-ban 31, 2017-ben 93 esetben történt korlátozás). 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programok 

A megye bűnmegelőzési tevékenységének irányait az aktuális megyei bűnűgyi helyzet, illetve 
a helyi, települési problémák figyelembe vételével határoztuk meg. Ezen belül is kiemelt hang
súlyt kapott, hogy a legkisebb településtől a megyeszékhelyig közvetlenül segítsük a lakosságot 
a bűncselekmények elkerülésében. Szintén alapelv volt, hogy minden korosztályt megszólít
sunk, a személyes tájékoztatástól kezdve az internet biztosította lehetőségek kihasználásáig. A 
bűnmegelőzési feladatokat a központi és megyei programok megvalósításával hajtottuk végre. 
A bűnügyi szervek a büntetőeljárások során fokozott figyelmet fordítottak a sértettek jogainak, 
érdekeinek érvényesítésére, ezt a célt szolgálja a HMRFK épületében kialakított, tanúsítvánnyal 
rendelkező gyermekmeghallgató szoba, amit 2017-ben 18 alkalommal vettek igénybe a nyo
mozó hatóságok, 5 alkalommal igazságügyi pszichológus szakértő. 
A „Kortalanul, biztonság időről időre" program minden településen meghirdetésre került, 
amelynek keretében 106 alkalommal történt személyes felvilágosítás, tájékoztatás egyrészt az 
idősek részére, másrészt a településen működő polgárőrök és az idősek gondozásában részt ve
vők részére. 
A „Segítő kezek" országos program keretében 6 településen került oktatás megtartására sor az 
idősek gondozásában résztvevők részére. 
„Az én házam, az én váram" program célja a betöréses lopások megelőzése, amellyel kapcso
latban a rendőrkapitányságok felvették a kapcsolatot a székhelyükön működő nagyobb lakás
szövetkezetekkel, társasházkezelő szervezetekkel. Az értékelt időszakban a helyi szervek a te
rületükön működő nagyobb társasház kezelő szervezetekkel, illetve közös képviselőkkel két 
alkalommal tartottak koordinációs megbeszélést a társasházi lakásokat érintő bűncselekmények 
megelőzése érdekében. Az ajánlásokat megjelentették a saját társasházi értesítőjükben, kifüg
gesztésre kerültek a kezelésükben lévő társasházak lépcsőházaiban, ismertetésre kerültek az 
éves közgyűlési beszámolók alkalmával. 
A „Házhoz megyünk!" program során mind az öt rendőrkapitányság - havonta egy héten ke
resztül ugyanabban az időpontban - bűnmegelőzési információs pontokat hozott létre a lakos
ság által gyakran látogatott helyszíneken. 
A „Bike Safe" program keretén belül a rendőrkapitányságok kijelölték a regisztrációs napokat, 
továbbá a bűnmegelőzési rendezvényen biztosították a kerékpárok regisztrációjának lehetősé
gét. A 2017. évben Heves megyében 423 kerékpár regisztrációjára került sor. 

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 
prevenciós programjai 

Heves megyében folyamatos a DADA és ELLEN-SZER programok oktatása. A DADA prog
ram megyei végrehajtásában az előző évhez képest jelentős változás nem történt, továbbra is 9 
fő oktatja a programot 14 iskolában. A legtöbb diák a Hevesi, valamint a Hatvani Rendőrkapi
tányság illetékességi területén részesült DADA oktatásban. A hevesi oktató kollégánk tevé
kenységét a Hevesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta. 
Az ELLEN-SZER programban résztvevők száma szintén nem változott, 1 oktató 1 iskolában 
végzi a tevékenységet. 
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Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó program keretében 3 fő végzi az oktatást 7 középfokú 
oktatási intézményben. Mind a hánnan a területükön működő legnagyobb létszámú, a szoci
ális és egyéb körülményeiknél fogva leginkább veszélyeztetett tanulókat befogadó szak
képző intézetekben teljesítenek szolgálatot. 
„Az iskola rendőre" programban 117 iskola, 359 osztályában 9066 gyermek részére került sor 
bűnmegelőzési foglalkozás tartására. 
Mindegyik iskolai program során a 2017. évben kiemelt téma volt a biztonságos internet hasz
nálat. Ebben a témakörben 82 iskolában, 351 osztály 5546 tanulója részére került sor tájékoztató 
megtartására. Egerben a Gárdonyi Géza Színházban megrendezett „Üzenet a biztonságért" 
program előadásán 300 tanuló vett részt. 

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

Az áldozatvédelmen belül kiemelt jelentőséggel bír a családon belüli erőszak bántalmazottjai
val, ehhez kapcsolódóan a különleges bánásmódot igénylő sértettekkel kapcsolatos elvárások
nak, követelményeknek való megfelelés és a rendőrségi jelzésadási kötelezettség következetes 
teljesítése. Ennek érdekében a HMRFK kezdeményezésére a fiatalkorúak ügyésze tartott kép
zést a bűnügyi állomány részére. A képzés egyik központi eleme a 14 éven aluliak kihallgatá
sának törvényességi követelményei voltak. Szintén e témához kapcsolódott a Nemzeti Bűn
megelőzési Tanács programjának, a „Police Cafe" elnevezésű képzés megszervezése, amelynek 
témája a kommunikáció és együttműködés volt. 
A rendőrkapitányságok a gyermekjóléti központok által, a HMRFK pedig a megyei gyámhiva
tal által szervezett éves szakmai konferencián képviseltették magukat. 
Heves megyében a különböző rendőrségi eljárások kapcsán a HMRFK összesen 839 jelzéssel 
élt a gyermekvédelemi intézmények felé az értékelt időszakban. Ideiglenes megelőző távoltar
tás elrendelésére 29 esetben került sor, családon belüli erőszak kategóriába sorolható bűncse
lekmény miatt a 2017. évben 577 büntetőeljárás indult a megyében. 

8.4. A kábítószer prevenció helyzete 

A drog-prevencióval kapcsolatos tájékoztatás a veszélyeztetett korosztályt érintően elsődlege
sen az oktatási intézményekben valósult meg. A DADA, az ELLEN-SZER és az Iskolai Bűn
megelőzési Tanácsadó programok kötelezően feldolgozandó témaköre a drog-prevenció. Mind 
az öt rendőrkapitányságon kijelölésre kerültek a drog-prevenciós kapcsolattartók, akik havi 
rendszerességgel állnak rendelkezésre telefon ügyelettel, fogadó órával, e-mail elérhetőséggel. 
Heves megyében Eger, Gyöngyös és Hatvan városokban működik helyi kábítószerügyi egyez
tető fórum (a továbbiakban: KEF), mindegyikben tag a Rendőrség képviselője. A KEF-ek prog
ramjainak megtervezésében és lebonyolításában a HMRFK munkatársai is részt vettek, ilyen 
volt a 2017. évben az Egri KEF „Tiszta Élvezet" elnevezésű szakmai napja, valamint a 
HMRFK-n a „Fókuszban a családon belüli erőszak" című workshop. 

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékeny
ségének és programjainak bemutatása 

A Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság munkája során alapvetően 3 nagy csoportra 
bontható a baleset-megelőzési tevékenység: 

a) a gyermekeknek szóló megelőzési programok szervezése, 
b) a felnőtteknek szóló megelőzési programok szervezése, és 
e) a figyelemfelhívó közlekedésbiztonsági kampányok szervezése, ami mindkét fent em

lített csoportnak egyaránt szólnak, ezek: ittasság elleni kampány; biztonsági öv kam
pány; motoros és segédmotoros kampány; gyalogos, kerékpáros kampány; tanévkezdés 
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kampány; láthatósági kampány; őszi-téli átállással kapcsolatos kampány; nőnapi kam
pány; húsvéti kampány; Mikulás kampány. 

Heves megyében kiemelt hangsúlyt kapott a kerékpáros klubokkal tfüiénő együttműködés. Az 
együttműködés egyik elemeként az Egri Hegyikerékpáros Sportegyesülettel közösen az egész 
évet átfogó kerékpáros közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó program került elindításra és le
bonyolításra. A program keretén belül kerültek megszervezésre a „Bringás Reggeli" és az „1 
Bike Eger" elnevezésű programok, amelyeken a kerékpárok kötelező felszereléseinek megléte 
került nagy számban ellenőrzésre. 
Valamennyi akcióról, kampányról és rendezvényről a médián keresztül is folyamatosan tájé
koztatást kaptak az állampolgárok. 

8.6. „Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped" 
program értékelése 

A program mind a 2016-2017-es tanévben, mind pedig a 2017-2018-as tanév első félévében 
eredményesen végrehajtásra került. A HMRFK illetékességi területén működő rendőrkapitány
ságok vonatkozásában összesen 115 iskola és az oktatási intézményekhez társult összesen 105 
fő hivatásos rendőr kapcsolattartó vett és vesz részt a programban. A program keretében: 

a) kiosztásra kerültek az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságtól kapott tan-
évkezdési szóróanyagok, 

b) a kollégák naplóval történő ellátása megtörtént, 
c) valamennyi iskolában kihelyezésre kerültek az „Iskola Rendőre" plakátok, 
d) a tanévkezdések alkalmával a közúti közlekedési balesetek szempontjából frekven

tált iskolák környékén a napi oktatás kezdeti és befejezési időszakában fokozott a 
rendőri jelenlétet biztosítottunk, 

e) előadások, tájékoztatók, egyéb programok kerültek megvalósításra szülői értekezle
teken, tanórákon illetve tanórákon kívűl is, 

f) az iskola rendőrök részére fórumokat szerveztünk, 
g) hírlevelet szerkesztettünk, melyen keresztül tájékoztatást kaptak az iskolák a prog

rammal kapcsolatos aktualitásokról, 
h) rendszeresen tájékoztattuk a médiát a programról. 

A program részeként szeptember végén, a tanévkezdés zárásaként került megrendezésre a 
KRESZ FESZT elnevezésű program Egerben, a Gárdonyi téren. A rendezvényre a belvárosi 
alapfokú oktatási intézmények kaptak meghívást. A programon 5 általános iskola 200 gyer
meke jelent meg és teljesítette a közlekedésbiztonsági akadályversenyt. A rendezvény propa
gálásában aktívan részt vett a Rádió 1 Reggeli Show műsora, akik élő bejelentkezéssel tudósí
tottak a helyszímől. 
Az elmúlt évben is lebonyolításra került a Sulimoped program, amelynek keretében 48 nyol
cadik osztályos gyermek szerezte meg ingyen a moped vezetői engedélyt. A Heves megyében 
2015-ben beindított közösségi szolgálat keretében a vizsgált időszakban 6 fő kapott lehetőséget 
arra, hogy akár a nyári időszakban tolmácsként, akár a baleset-megelőzési rendezvényeinken 
segítsék a Rendőrség munkáját 

9. Együttműködés 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés 

A közbiztonság megteremtése érdekében kiemelt stratégiai partnerként tekintünk valamennyi 
önkormányzatra. A lakosság közbiztonságérzetének megismerésére közösen kerülnek megszer
vezésre lakossági fórnmok, járási közbiztonsági egyeztető fórumok, illetve a lakosság szűkebb 
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körét érintö konzultációs fórumok. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meg
határozottak alapján a HMRFK és helyi szervei a 2017. évben beszámoltak a képviselő-testü
leteknek a település közbiztonsági helyzetéről, mely beszámolók minden esetben elfogadásra 
kerültek. 

A fentieken túl kiemelt figyelmet fordítottunk a megyei és helyi roma nemzetiségi önkormány
zatokkal történő konstruktív együttműködésre. 
Tekintettel arra, hogy a lakosság igényeit az önkormányzatok közvetítik a Rendőrség felé, ezért 
fontos feladat, hogy a Rendőrség és az önkormányzatok kapcsolata problémamentes, kiegyen
súlyozott legyen, a felmerülő gondokra, problémákra időben reagáljon mind két fél, azokra kö
zösen találjanak megnyugtató megoldást. 

9.2. A területileg illetékes ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

Az elmúlt évek során mind a megyei, mind a járási ügyészségekkel hatékony, rendszeres pár
beszéden alapuló munkakapcsolatot alakítottunk ki, ami kellő garancia a szakszerű, időszerű és 
törvényes munkavégzésre. A törvényesség és a szakszerűség folyamatos biztosítása érdekében 
a két szervezet - mind megyei, mind helyi szinten - együttműködése zavartalan volt. 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttmű
ködés helyzete 

Az oktatási intézményekkel az együttműködés a Rendőrség iskolai programjainak végrehajtá
sával valósul meg. Az együttműködő oktatási intézmények között több egyházi fenntartású is
kola is szerepel. A HMRFK és helyi szervei tekintetében a társszervek, valamint az önkormány
zati rendészeti feladatokat ellátó szervek közötti együttműködés az adott területre jellemző tár
sadalmi összetétel, ipari, mezőgazdasági, turisztikai és infrastrukturális fejlettség viszonylatá
ban a településeken felmerülő közbiztonsági, bűmnegelőzési, bűnüldözési problémákra irányul. 
Az egyházakkal rendszeres a kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy a lelkészek a misék és 
szertartások alkalmával az egyházközösség tagjainak figyelmét felhívják a vagyonelleni és erő
szakos bűncselekmények áldozatává válásának megelőzésére. 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 

A HMRFK illetékességi területén található 121 település közül 97 településen működő helyi 
polgárőr egyesülettel, összesen 99 esetben kötött a HMRFK együttműködési megállapodást. 
A HMRFK illetékességi területén működő rendőrkapitányságok és a helyi polgárőr szervezetek 
között az együttműködés napi szintű, amit erősítenek a közös feladatok meghatározása és ko
ordinálása érdekében megtartott, rendszeres konzultációs értekezletek. Emellett a „300Xl 00 
Biztonság" elnevezésű országos közös bűnmegelőzési mintaprogramon belül is történt egyez
tetés a közös ellenőrzések megszervezése és végrehajtása érdekében a szolgálattervezettel érin
tett ciklust (hónapot) megelőzően. Az Egri Rendőrkapitányság a Nagyvárosi Bűnmegelőzési 
Program keretében az egri polgárőrséggel együttműködve végzi a megyeszékhelyet érintő 
megelőzési feladatokat. A HMRFK és a polgárőrség együttműködésének legfontosabb terüle
tei: a nagyobb tömeget vonzó sport-, kulturális, gasztronómiai rendezvények, személyek eltű
nése esetén nagyobb területű helyszín kutatása, különböző fokozott ellenőrzések, időszakos 
rendőri feladatok (turisztikai idény, halottak napja, év végi ünnepek, téli időjárással kapcsolatos 
feladatok) végrehajtása. A HMRFK illetékességi területén működő rendőrkapitányságok és a 
helyi polgárőr szervezetek a közös szolgálati tevékenységüket 11,7 %-kal (a 2016. évben 6763 
eset, a 2017. évben 7555 eset) növelték, amit 10 347 rendőr és 11 539 polgárőr, összesen 57 976 
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órában hajtott végre. A polgárőr szervezeteket mind a rendőrkapitányságok, mind a HMRFK 
stratégiai partnernek tekinti. 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttmű
ködés 

A HMRFK-nak ősszesen 19 egyes rendészeti feladatokat ellátó munkáltatóval van hatályos 
együttműködési megállapodása. A természetvédelmi őrök tekintetében 2 (Bükki Nemzeti Park, 
Hortobágyi Nemzeti Park), a mezőőrök tekintetében 13, a közterület-felügyelők vonatkozásá
ban pedig 4 (Eger, Gyöngyös, Hatvan, Heves városok) megállapodás van érvényben. Az egyes 
rendészeti feladatokat ellátók és a rendőrkapitányságok között hatékony együttműködés alakult 
ki a közbiztonság fenntartása érdekében. Az együttműködés elsősorban a települések belterületi 
köztisztaságának, a közlekedés rendjének a fenntartásában realizálódik, ezen túl a közterület
felügyelők a rendezvények biztosításában is közreműködnek, valamint az időszakos rendőri 
feladatok végrehajtásába, mint a halottak napja és az év végi ünnepekkel kapcsolatos felada
tokba is bevonásra kerülnek. 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

A HMRK az értékelt időszakban a feladatait a lakosság és az önkormányzatok elvárásaihoz 
igazítottan hajtotta végre. Kiemelést érdemel, hogy - az általános rendőri feladatok ellátása 
mellett - magas színvonalon sikerült végrehajtani az illegális migráció és nemzetközi rendez
vények okán a HMRFK-ra háruló feladatokat, és mind ezek mellett a megye közrendjének, 
közbiztonságának fenntartásában deficit nem keletkezett, a lakosság szubjektív közbiztonság
érzete a felmérések adatai alapján javult, a rendőri szervekbe vetett bizalom emelkedett. 
Az önkormányzatok bevonásával végzett kérdőíves felmérés eredményei alapján az önkor
mányzatok a HMRFK és a rendőrkapitányságok tevékenységét a 2011. év óta folyamatosan 
emelkedő szinten értékelik, a 2017. évben végzett rendőri tevékenységet - l-től 5-ig terjedő 
skálán - 4,36-ra értékelték a felmérésben részt vevő önkormányzatok. 
Továbbra is fő célkitűzésünk, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzete tovább javuljon, 
a Rendőrség iránt meglévő bizalom tovább erősödjön, e mellett hatékonyan lépjünk fel a bűn
elkövetőkkel szemben. 

A 2018. évi ágazati célkitűzéseink: 

!.) A 2018. évi országgyülési képviselői választással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása. 
2.) Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes 

és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési fel
adatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

3.) A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, ennek keretében különösen a halálos bal
esetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 

4.) Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 
fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, ered
ményességének biztosítása. 

5.) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, valamint az általános közigazgatási rend
tartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépéséből eredő feladatok végrehajtása, ha
tékony, jog- és szakszerű alkalmazása. 

6.) Az elektronikus ügyviteli, ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása. 
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A fenti célok megvalósítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk: 

1. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásoló jogsértések számának 
csökkentésére, hatékony felderítésére. 

2. A közúti közlekedési balesetek és a balesetekben megsérültek számának csökkentésére, ki
emelten a halálos kimenetelű balesetek megelőzésére. 

3. A bűn- és balesetmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelésére, az áldozattá válás 
megelőzése és a társadalom valamennyi rétegének elérése érdekében. 

4. A komplex ellenőrzések összehangolt, elemzéseken alapuló végrehajtására. 
5. A nemzetgazdaságot érintő gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények széles körü felde

rítésére és az azokkal okozott kár megtérülésének biztosítására. 
6. A gépjárműbűnözés, a betöréses lopások és a lakásbetörések felderítése hatékonyságának 

növelésére. 
7. A kábítószerrel összefüggésben a terjesztői magatartásokkal kapcsolatos bűnelkövetők fel 

derítésére, anyagi hátterüknek a felszámolására. 
8. A bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények felderítési mutatóinak további javítására. 
9. A terrorfenyegetettség kezeléséből a Rendőrségre háruló feladatok hatékony végrehajtá-

sára. 
10. Mind a büntető-, mind pedig a szabálysértési eljárások ügyidejének csökkentésére. 
11. A szakirányítói munka hatékonyságának növelésére. 
12. Az együttműködők, ezen belül is a polgárőrség folyamatban lévő programjainak támogatá

sára, a további hatékony együttműködésre. 
13. A településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó szakmai lehetősé

gek kihasználására. 

Jelzett céljaink elérése érdekében továbbra is folyamatosan párbeszédet folytatunk az ál
lampolgárokkal és közösségeikkel, az önkormányzatokkal, az egyházakkal, az oktatási intéz
ményekkel és a civil szervezetekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a megújított rendőrségi kom
munikáció folytatására. 

Feladataink végrehajtásában és céljaink megvalósításában számítunk a társhatóságokra, az 
együttműködő partnereinkre és a lakosság támogatására. 

Eger, 2018. április „ CS " 

Készítette: 
Készült: 

Melléklet: 

Kapják: 

Gál Dóra r. alezredes - HMRFK Hivatal 
2 példányban (1 pid 15 lap) 
1. sz. példány: Irattár 
2. sz. példány: Heves Megyei Közgyűlés 
l. számú melléklet: Bííniigyí adatok 2010-2017. év vonatkozásában (6 lap) 
2. számú melléklet: Rendészeti szakterület adatai 2010-2017. év vonatkozásában (7 lap) 

3. számú melléklet: Önkormányzati kérdőíves felmérés adatai (l lap) 
Elosztó szerint elektronikus formában 
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Emberölés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 

-Büncselekmények száma - Nyomozáseredményességi mutató(%) 
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Szándékos befejezett emberölés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Testi sértés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Súlyos testi sértés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Halált okozó testi sértés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Embercsempészés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Kiskorú veszélyeztetése 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Garázdaság 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 

- Bűncselekmények száma 
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Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Személygépkocsi lopás 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Lopás* 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 
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Zárt gépjármú-feltörés 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 
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Lakásbetörés 

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Rongálás 

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 

- Büncselekmények száma - Nyomozáseredményességi mutató(%) 
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Rablás 

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 

- Bűncselekmények száma- Nyomozáseredményességi mutató(%) 
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Orgazdaság 

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Jármű önkényes elvétele 
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján 

Heves MRFK összesen 
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Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
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Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
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Biztonsági intézkedések száma 
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Végrehajtott elővezetések száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
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Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
Heves Megyei Rendör-fökapitányság 
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Büntető feljelentések száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
Heves Megyei Rendör-fökapitányság 
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Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő) 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
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Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
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Halálos közúti közlekedési balesetek száma 
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
Heves Megyei Rendör-főkapitányság 
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%) 

2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
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Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
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Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma 
2010-2017. évek statisztikai kimutatása 
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3. sz. melléklet 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség 
együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai 
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Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri 
tevékenységet? 




