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BEVEZETŐ 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bek. alapján a rendőrkapitány 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

Jászapáti Járáson belül, Jászapáti város járásszékhelyén működik a Jászapáti Rendőrőrs a 

Jászberényi Rendőrkapitányság önálló osztály jogállású rendőrőrse.  A rendőrőrs illetékességi 

területe kiterjed Jászapátira, Jászkisérre, Jászszentandrásra és Jásziványra, melyek területe 

összesen 292,2 négyzetkilométer. A négy település lakosainak száma a 2013.01.01-jei KSH 

adatok szerint 17.298 fő. 

Jászivány a Jászság keleti határán fekszik. A település a Tisza és Zagyva folyók közötti 

síkságon terül el Jászberény és Heves között. A község területe 39,51 négyzetkilométer, 

lakosainak száma 377 fő (KSH 2014. 01. 01.). 2001-ben a település lakosságának közel 

100%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A település a 31-es számú főútról Jászapáti 

és Heves között érhető el egy mellékúton. Zsákfalu. A közúti tömegközlekedést a Jászkun 

Volán Zrt. autóbuszai végzik. 

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által 2014. 

február 07-én közölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint készítettem 

el. 

 

2014. évre kitűzött főbb célok: 

 

1) A 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak 

választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatok végrehajtása, 

a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése.  

2) Jászivány község közbiztonságának fenntartása, javítása, különös figyelemmel az itt 

lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes 

fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok 

maradéktalan és eredményes végrehajtása. 

3) A regisztrált bűncselekmények száma növekedésének megakadályozása, a nyomozati 

eredményesség növelése. 

4) A SZEM beindítása. 

5) Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jogszerű, 

szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. 

 

 

 



 

 

 

 

 

BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA 

a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján 
 

Regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013.07.01-től hatályba lépett a Büntető törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény, mely a régi törvényhez képest új fejezeteket, új törvényi 

tényállásokat tartalmaz, változott néhány bűncselekmény megnevezése és több elkövetési 

magatartás is. 

 

 
 

Jászivány község közigazgatási területén 2014-ben 3 bűncselekményt regisztráltak a 2013. évi 

4 bűncselekménnyel szemben. A bűncselekmények száma a Jászberényi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén regisztrált összes bűncselekménynek 0,088 %-a. 

 

Az értékelt időszakban folyamatosan figyelemmel kísértük a bűncselekmények alakulását. Az 

aktuális bűnügyi helyzet elemzésén-értékelésén alapult a szolgálatszervezés.  

 

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt 

bűncselekmények áttekintése 

 

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2013-ban 1.075, 2014-ben 

796. Ez az arányszám jóval alacsonyabb mind az országos, mind a megyei átlagnál. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Az értékelt időszakban a  kiemelt bűncselekmények közül emberölést, annak kísérletét, halált 

okozó testi sértést, testi sértést, kiskorú veszélyeztetését, garázdaságot, önbíráskodást, 

visszaélés kábítószerrel, rablást, kifosztást, zsarolást, rongálást, orgazdaságot, 

személygépkocsi lopást, jármű önkényes elvételét nem regisztráltak sem 2013-ban sem 2014-

ben.   

 

 



 

 

 

 

Lopások és lakásbetörések számának alakulása 

 

 
 

A lopások száma 3-ról 0-ra csökkent. Lakásbetörést 2014-ben Jászivány területén nem  

regisztráltak.    

 

Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények  

 

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy mind 2013-ban, mind 2014-ban 1-1 

közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltak.  

 

 

BŰNÜLDÖZŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

 

A nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját és az egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú 

mellékletben foglaltam össze. 

 

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 

 

A tulajdon elleni szabálysértés Jászivány területén nem került regisztrálásra.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA 

 

Balesetek alakulása 

 

A 2013-ban Jászivány közigazgatási területén 1 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset 

következett be.  2014-ben nem történt személyi sérüléssel járó közlekedési baleset.  

 

A közterületi állománnyal szemben támasztott folyamatos elvárás, hogy az észlelt 

forgalomszervezési hiányosságokat jelezzék parancsnokaiknak. 

 

Jelzőtáblák hiányáról, kopottságáról, baleset esetén történő megrongálódásukról, illetve 

nehezen észlelhető közúti jelzésekről folyamatosan értesítettük az út kezelője, így a 

Polgármesteri Hivatal, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyi kirendeltségét. 

Észrevételeinkre a érintett minden esetben, a jelzett hiányosságok rövid időn belül történő 

megszüntetésével intézkedett.  

 

Illegális migráció helyzete 

 

A Jászság az illegális migrációval nem érintett, azonban jelenlétét teljesen kizárni nem lehet, 

ezért a rendőrős állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű un. mélységi 

ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg. 

 

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE 

 

Jásziványon hetente 1 alkalommal tartottunk fokozott ellenőrzést a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének javítása céljából, melynek során kiemelt figyelmet fordítottunk a 

nyilvános helyekre.   

 

A települést érintő kisebb rendezvények biztosítását előre megterveztük, azokat visszatérően 

ellenőriztük.  

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

A rendőrőrs beosztottainak szolgálat ellátását a rendőrőrs parancsnoka és az alosztályvezetők 

koordinálják. A közterületi szolgálat szervezése elemző-értékelő munka által rendelkezésre 

álló adatok felhasználásával történik, a mindenkori végrehajtandó szolgálati feladatok és a 

településen jelentkező sajátosságok ismeretében.  

 

A 2014. évi országgyűlési képviselő választás, az Európai Parlament tagjainak választás, a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatokat rendben végrehajtottuk, 

amelyek elősegítették választások zavartalan lebonyolítását.   

 

2014. év nagyrészében a Készenléti Rendőrség járőrei hetente a helyi szervnek alárendelve 

teljesítenek szolgálatot Jászapáti területén, melynek köszönhetően júliustól kétnaponta 

visszatérően minimum 60 percben biztosítjuk a Jászivány közigazgatási területén a rendőri 

jelenlétet. A járőrözés alkalmával többségében igazoltatásokat folytattunk és felvilágosítást 

adtunk.  

Az év végi ünnepek időszakára a Jászberényi Rendőrkapitányság tervet készített a 

bűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése érdekében. Ennek keretében Jásziványon 

is rendszeres ellenőrzés alá kerültek az üzletek és a külterület erdői. A rendőrőrs állománya a 

tél közeledtével figyelemmel kíséri az időskorú, egyedül élő embereket, a szórakozóhelyek 

zárása után a közterületeket a kihűlés elkerülése érdekében. 

 

A Jászapáti Rendőrőrs illetékességi területén kifejtett tevékenységének főbb mutatói: 

 

 2012.év 2013.év  

Közterületre vezényelt 

létszám(fő) 

1636 1643 

Közterületre vezényelt 

óraszám 

16744 16614 

Biztonsági intézkedés (db) 26 37 

Előállítás (db) 178 140 

Elfogás (db) 37 56 

Elővezetés (db) 173 149 

Helyszíni bírság (db/összeg) 340/ 

4.712.000Ft  

252/ 

3.606.000Ft 

Szabálysértési feljelentés (db) 287 365 

Ittas vezető (fő) 31 47 

Rendezvénybiztosítás (db) 27 48 

Fokozott ellenőrzés 146 149 

Bűnügyi irat (db) 588 597 

Általános ügyirat (db) 1466 1462 

 

 

Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt nem volt a községben. 

 



 

 

 

 

Jásziványon 1 kmb körzet van kialakítva, mely körzetnek Jászapáti város 31-es számú főút 

Jászivány felőli része is a területét képzi. A körzeti megbízott a Jászkiséri kmb csoporton 

belül végzi feladatait, aki Jászszentandráson lakik, így Jásziványra átjárva végzi szolgálati 

feladatait. Szolgálatát a Jászapáti Rendőrőrs beosztottaival többször párban látja el, jelentős 

időt tölt a külterületi erdős területen történő járőrözéssel.  

 

 

BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS 

 

Bűnmegelőzés, Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Az értékelt időszakban is áttekintésre került a bűnmegelőzési szakterületen végzett eddigi 

tevékenység. Az eddigi folyamatokat elemezve a Kapitányságvezető által megszabott 

irányvonalaknak megfelelően, abba illeszkedő új ötleteket, elképzeléseket dolgoztunk ki. 

2014-ben továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermek- és ifjúságvédelemre, valamint 

az időskorúak áldozattá válásának elkerülésére, irányuló programokra, előadásokra. 

 

 

 

  
 

 

Új bűn- és baleset-megelőzési stratégiát dolgoztunk ki, melynek egyik projektje a saját 

ötletből és saját humánerőforrásból útjára indított „Megelőzési és Tanácsadási Konferencia” 

sorozat.  

 

   
 



 

 

 

 

Célja a sértetté válás megelőzése, korunk veszélyeire való figyelemfelhívás, oktatások, 

képzések tartása a különböző korosztályok részére. 

 

 

  
 

2014. március 31-én Jásziványon a művelődési ház épületében a Megelőzési és Tanácsadási 

Konferencia keretében a Szomszédok Egymásért Mozgalom rendezvényét tartottuk meg.  

A program megvalósítására az önkormányzat partnerségében került sor. A Mozgalomhoz - 

melyhez a táblákat és a matricákat Jászivány Önkormányzata ingyenesen biztosította – 59 

család csatlakozott a helyszínen, Tari András polgármester pedig vállalta a lakosság és a 

rendőrség közötti összekötő szerepet. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

 

A kijelölt beosztott 2014-ben is részt vett az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, ahol a 

legjellemzőbb problémák kerültek megvitatásra.  

 

Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A kollégák a sértetteknek már az elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adtak a 

büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, valamint a kárenyhítés lehetőségét nyújtó 

intézményekről. Átadták az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját és felhívták figyelmüket az 

áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek az áldozatsegítő szolgáltatásokról az őrsökön 

elhelyezett plakátokról, valamint az erről szóló szórólapokról is értesülhettek.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának 

szakembereivel továbbra is jó munkakapcsolatot ápolunk.   

Jásziványon az értékelt időszakban nem került sor ideiglenes megelőző távoltartás 

elrendelésére. 

 

A baleset-megelőzési tevékenység 

 

A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben 

meghatározottak szerint végeztük. Az ellenőrzés helyszíneinek megválasztásakor tekintettel 

voltunk a bekövetkezett balesetek helyszíneire.  

http://www.berenycafe.hu/sites/default/files/field/image/bc_jaszivany_szem.jpg


 

 

 

 

A frekventált időszakokban tervezetten végzünk közlekedési ellenőrzéseket a település 

külterületét érintő 31-es számú főúton.  

 

Az Iskola Rendőre Program értékelése 

 

A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola rendőre program”, mivel a jásziványi 

gyermekek a környező települések általános iskoláinak tanulói. Ennek keretében a jászsági 

általános iskolákban tevékenykedő iskolarendőrök adnak tájékoztatást a gyerekeknek az 

életkori sajátosságaiknak megfelelően a KRESZ szabályokról. A tanév elején elhelyezésre 

kerültek a plakátokat, az előadások megtartásának dokumentálása az iskolarendőr naplóban 

történik. A tanítás megkezdése előtt az iskolarendőreink az iskola vezetőjét tájékoztatatták az 

„Iskola rendőre program” folytatásáról. 

A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően 

helyszínbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint 

bűnügyi szempontból. Az „iskola rendőre program” helyi koordinátora a Jászberényi 

Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója.  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés értékelése 

 

Jászivány önkormányzatával jó az együttműködés, az őrsparancsnok,  és a KMB kapcsolata a  

polgármesterrel korrekt.  

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által előírt beszámolási kötelezettségünknek 

eleget tettünk, beszámolónkat a település közbiztonságáról a képviselő-testület 2014-ben 

elfogadta.  

 

  
 

2014. május 21-én a Jászapáti Polgármesteri Hivatal épületében tartottuk meg a Jászapáti 

Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot. A fórumon interaktív formában tárgyalták a 

résztvevők a közbiztonságot érintő aktuális problémákat.  

 

2014. szeptember 19-én a rendőrőrshöz tartozó települések vonatkozásában került sor 

konzultációs fórum megtartására.  



 

 

 

 

 

Együttműködés az ügyészséggel, bírósággal 

 

Az ügyészségekkel, bíróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk.  

Az együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő 

egyeztetésekre. 

A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel kapcsolatban, 

továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának segítésére. Több 

alkalommal kértünk állásfoglalást.  

 

A polgárőr egyesülettel történő együttműködés értékelése 

 

Sajnos 2014-ben továbbra sem működött a helyi polgárőrség. A település vezetőivel történt 

megbeszélések során, többek között téma volt a jásziványi polgárőrség működésének ismételt 

beindítása. Bízunk benne, hogy a településen hamarosan feláll az új polgárőrség. 

 

Összességében megállapítható, hogy 2014-ben a Jászberényi Rendőrkapitányság és azon belül 

a Jászapáti Rendőrőrs a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben 

meghatározott feladatait, valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek tükrében 

alapvetően jó szinten teljesítette. 

A rendőrőrs működésében a fejlődés érzékelhető. A regisztrált bűncselekmények számában 

csökkenés, a nyomozás eredményességében javulás következett be.  

 

 

 

2015. évben végrehajtandó feladatok, tevékenységünk fejlesztésének főbb irányai 

 

1) Jászivány község közbiztonságának fenntartása, javítása, különös figyelemmel az itt 

lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes 

fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok 

maradéktalan és eredményes végrehajtása. 

 

2) Az összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának szinten tartása, a nyomozati 

eredményesség növelése. 

 

3) A baleset-megelőzési tevékenység és a közúti ellenőrzések fokozásának 2014. évi 

szinten tartása. 

 

4) Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jogszerű, 

szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Mint minden évben, ezúton is szeretném magam és a személyi állomány nevében 

köszönetemet kifejezni a rendőrőrsnek 2014-ben nyújtott erkölcsi támogatásukért, mellyel 

eredményes működésünkhöz hozzájárultak.   

 

 

 

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket, 

véleményüket, a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék munkánkat és 

a beszámolómat fogadják el. 

 

 

 

 

 

 

Jászberény, 2015. március 02. 

 

 

 

Tisztelettel:     

                                                         

 

                                                                                   dr. Körei - Nagy József  r. alezredes 

                                                                                             kapitányságvezető 

 

 



 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerinti 

bontásban 

Forrás: ENYÜBS 

Jászivány 

 2013. 

év 

2014. 

év 

KIEMELTEN kezelt bűncselekmények 

Emberölés 0 0 

 - befejezett szándékos emberölés 0 0 

 - emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 0 0 

 - súlyos testi sértés 0 0 

 - halált okozó súlyos testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 0 0 

Garázdaság 0 0 

Önbíráskodás 0 0 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás 

tekintetében) 0 0 

Lopás 3 0 

- személygépkocsi lopás 0 0 

- zárt gépjármű feltörés 0 0 

- lakásbetörés 0 0 

Rablás 0 0 

Kifosztás 0 0 

Zsarolás 0 0 

Rongálás 0 0 

Orgazdaság 0 0 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Összesen a KIEMELT kategóriában: 3 0 

Közterületen elkövetett bűncselekmények: 1 1 

Összes bűncselekmény: 4 3 

 

 

  JÁSZBERÉNY RK. egészére vonatkozóan: 

  

   Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége 

 

Összes bűncselekmény 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 1243 1958 

Eredménytelen nyomozások összesen 2030 1452 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3273 3410 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 38 57,4 



   Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége a 

közterületen elkövetett bűncselekményekre 

 

Közterületen elkövetett bűncselekmények 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 324 430 

Eredménytelen nyomozások összesen 368 164 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 692 594 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 46,8 72,4 

   

   Rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége a 

kiemelten kezelt bűncselekményekre 

   Emberölés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 0 

   Befejezett szándékos emberölés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 0 

   Emberölés kísérlete 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 0 

   Testi sértés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 90 105 

Eredménytelen nyomozások összesen 41 36 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 131 141 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 68,7 74,5 

   Testi sértés - súlyos 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 33 29 

Eredménytelen nyomozások összesen 20 21 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 53 50 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 62,3 58 

 

 

  



  - halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 0 

   Kiskorú veszélyeztetése 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 23 45 

Eredménytelen nyomozások összesen 9 25 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 32 70 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 71,9 64,3 

   Embercsempészés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 0 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 0 0 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 0 

   Garázdaság 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 155 190 

Eredménytelen nyomozások összesen 81 104 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 236 294 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 65,7 64,6 

   Önbíráskodás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 2 8 

Eredménytelen nyomozások összesen 4 4 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 12 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 33,3 66,7 

   Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás 

tekintetében) 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 4 6 

Eredménytelen nyomozások összesen 1 2 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 5 8 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 80 75 

   Lopás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 306 386 

Eredménytelen nyomozások összesen 1537 929 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1843 1315 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 16,6 29,4 

 

 

 

  



 

Lakásbetörés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 47 98 

Eredménytelen nyomozások összesen 345 244 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 392 342 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 12 28,7 

   Személygépkocsi lopás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 1 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 8 7 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 9 7 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 11,1 0 

 

 

  Zárt gépjármű feltörés 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 2 0 

Eredménytelen nyomozások összesen 27 18 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 29 18 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 6,9 0 

   Rablás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 15 2 

Eredménytelen nyomozások összesen 6 5 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 21 7 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 71,4 28,6 

   Kifosztás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 1 4 

Eredménytelen nyomozások összesen 2 2 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 6 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 33,3 66,7 

   Zsarolás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 7 2 

Eredménytelen nyomozások összesen 3 1 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 10 3 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 70,00 66,7 

   Rongálás 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 13 10 

Eredménytelen nyomozások összesen 30 27 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 43 37 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 30,2 27 

 

 

  



Orgazdaság 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 4 4 

Eredménytelen nyomozások összesen 3 4 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 7 8 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 57,1 50 

   Jármű önkényes elvétele 2013 2014 

Eredményes nyomozások összesen 4 5 

Eredménytelen nyomozások összesen 2 2 

Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 6 7 

Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 71,4 

 

 


