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KAPINFÓ

az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa
Tisztelt állampolgárok!
Dr. Varga László r. alezredes vagyok, az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője. Hivatásunkból
adódóan számomra és kollégáim számára is kiemelkedően fontos az Ózdi Rendőrkapitányság
illetékességi területén (a 29 településen) élő, illetve idelátogató személyek biztonságérzete,
kistérségünk közrendje, közbiztonsága. A jó színvonalú közbiztonság szolgáltatásához a
rendelkezésünkre álló eszközöket mindig igyekszünk megragadni, így a bűnözés ellen olykor
a megszokott, bevált módszerektől elérő eszközöket is „bevetünk” szolgálati feladataink
teljesítése során. A közelmúltban megtartásra került Kistérségi Egyeztető Fórumon
elhangzottaknak megfelelően egy újabb eszközzel bővítjük „repertoárunkat” és útjára indítjuk
az Ózdi Rendőrkapitányság információs kiadványát, a Kapinfót, amelyet – terveink szerint –
az illetékességi területünkön működő összes polgármesteri hivatalhoz, illetve médiához a
jövőben rendszeresen eljuttatunk annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb számban
találkozhasson a kiadványban szereplő közérdekű információkkal.
Az első szám – úttörőként – fontos adatokat tartalmaz a Kapitányság elérhetőségeivel
kapcsolatosan, melyekre a nap bármely szakában, éjjel-nappal várjuk a bűncselekményekkel,
az elkövetőkkel, az eltulajdonított tárgyakkal és bármely – az Önök által fontosnak tartott –
adatokkal kapcsolatos bejelentéseiket, jelzéseiket, hiszen ha Önök is segítenek, együtt sokkal
többet tehetünk a környék közbiztonsága érdekében! A bejelentésekről és a tanú adatainak
védelméről szerezhetünk információkat a jelen kiadvány 2. részében, illetve az egyes
közlekedési szabályszegések miatt alkalmazható szankciókról tájékoztat a 3. rész! Jó
tájékozódást mindannyiuknak!
1. Az Ózdi Rendőrkapitányság elérhetőségei
Címünk: 3601 Ózd, Jászi Oszkár u. 2. (a személyes bejelentések fogadására éjjel-nappal,
illetve a levélpostai küldemények fogadására)
Ügyelet telefonos elérhetőségei:
06-48/570-070 (bármilyen hívószámról, éjjel-nappal, folyamatosan elérhető)
06/80-205-197 (Kapitányságunk ingyenesen, a nap bármely szakában hívható zöld száma,
mely elérhető a három mobil-körzetből (20-as, 30-as, 70-es), illetve a 48-as körzetből is)
107, 112 (ingyenesen hívható segélyhívó számok bármely hívókörzetből, folyamatosan, éjjelnappal elérhetőek)
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Bejelentéseiket, információikat azonban nem csak személyesen, illetve hagyományos postai
levélben és telefonon keresztül közölhetik, hanem az interneten keresztül is, az:
ozdrk@borsod.police.hu e-mail címen.
Bejelentéseiket az Ózd városban működő 10 db segélyhívó pont bármelyikén is megtehetik
ingyenesen, a nap bármely szakában, közvetlenül az ügyelettel kapcsolatot létesítve.
Térfigyelő + segélyhívó pont háttéranyaga:
Ózd városban több éve, eredményesen működik a Kapitányság ügyeletére bekötött térfigyelőrendszer, melynek bővítésére 2011. év elején került sor, ingyenes segélyhívó pontok és kültéri
hangszórók üzembe helyezésével, így az ügyletes és a felállítási hely között azonnali kapcsolat
alakulhat ki többek között az állampolgárokkal is.
A segélyhívó oszlopok azonnali, ingyenes és közvetlen segítséget jelentenek a kommunikációs
eszközök híján lévőknek.
A térfigyelő kamerák által megfigyelhető területeken felállításra került segélyhívó oszlopok, a
kaputelefon megoldásához hasonlóan gyors, ingyenes, kétoldalú kapcsolatot jelentenek a
segélykérő személye és az ügyeletes között, ezáltal szolgálva a bűnmegelőzési érdekeket.
A jelenleg üzemelő 10 db ózdi térfigyelő kamera felállítási helye
1. Bolyki főút 49. mellett – közvilágítási kandeláber
2. Bolyki főút 22. mellett – közvilágítási kandeláber
3. Malom utca, Vasvár út kereszteződésében – közvilágítási kandeláber
4. Vasvár út, Szolgáltató házzal szemközt – közvilágítási kandeláber
5. Piac út – társasház oldala
6. Buszpályaudvar – közvilágítási kandeláber
7. Október 23. tér – közvilágítási kandeláber
8. 48-as út 2. – Földhivatal épületének fala
9. Mekcsey út, Dobó István utcakereszteződés – szab. vez. hálózat
10. Kőalja út, 25. sz. út – szab. vez. hálózat

A segélyhívó oszlopok eredményesen alkalmazhatók – a lakosság megfelelően széleskörű
tájékoztatása mellett – az idős és így veszélyeztetett korosztály képviselői számára, hiszen ők a
legritkább esetben rendelkeznek egyéb kommunikációs eszközökkel, így jelenleg a
segítségkérés terén nem válogathatnak. Az állampolgárok mobiltelefonról a
segélyhívószámokon keresztül nem tudnak közvetlen kapcsolatot kialakítani a helyi RK-val!
Segélyhívó oszlopról bejövő hívás esetén nem kell a telefonvonalakra, a 107-es, 112-es
számok tárcsázása esetén pedig a kapcsolásra várni, így a forrónyomon üldözés érdekében
idő takarítható meg.
A Putnoki Rendőrőrs telefonos elérhetősége:
06-48/430-007 (bármilyen hívószámról, éjjel-nappal, folyamatosan elérhető)
A Borsodnádasdi Rendőrőrs telefonos elérhetősége:
06-48/442-002 (bármilyen hívószámról, éjjel-nappal, folyamatosan elérhető)
A telefonközpont beállításából adódóan némely esetben a hívó fél számára tűnhet úgy, hogy
hosszabb kicsöngés ellenére sem jelentkezik a Kapitányság ügyelete, ez olyan, mintha nem
szeretnék felvenni a telefont. Ez azért van, mert egy folyamatban lévő telefonhívás esetén
(amikor az ügyeletes egy bejelentést fogad telefonon keresztül) a központ nem foglalt jelzést
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küld, hanem továbbra is kicsöng, mely beérkező hívást az ügyeletes a központi készüléken
észlel és a korábbi hívás befejezésekor azonnal fogadni tud. Ezúton is kérjük türelmüket,
hiszen hívásuk fontos számunkra!
Az ügyeletes a beérkező bejelentéseket diszkréten kezeli, a bejelentő nevét, adatait a másik
félnek soha, semmilyen körülmények között nem adja ki! A bejelentő adatainak
regisztrálására a további információk biztosítása és pontosítása érdekében van szükség!
Bejelentéseiket azonban mind írásban, mind pedig telefonon keresztül is megtehetik anonim
módon is, az ilyen bejelentések is rendőri intézkedést vonnak maguk után.
2. A bejelentésekről, a tanú adatainak védelméről
A bejelentésekkel kapcsolatosan fontos hangsúlyozni, hogy azok csak tényleges, valós
tényeken alapuljanak, hiszen ellenkező esetben „Valótlan bejelentés” szabálysértést követ el,
mely cselekmény törvényi tényállása a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 153. §-a
értelmében az alábbi:
(1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról
valótlan bejelentést tesz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv
szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonult vagy egyéb intézkedésre
kényszerült, az elkövető elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség
hatáskörébe tartozik.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe
tartozik.
A bejelentésekkel, illetve a tanúzással kapcsolatosan a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
tv. (Be.) a közelmúltban módosításra került, a 2011. évi LXXXIX. tv.-el, mely módosítás az
alábbiakat tartalmazza
„A bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság hivatalból elrendelheti, illetve a tanú,
vagy az érdekében eljáró ügyvéd kérelmére elrendeli, hogy a tanú személyi adatait [85. §
(2) bekezdés] az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Ezekben az esetekben a tanú
zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság
tekintheti meg.”
A büntetőeljárásban – mint ahogy korábban is – lehetőség van az ügyben tanúként szereplő
személy személyi adatainak zártan történő kezelésére, így a terhelt a tanú kilétéről nem
szerezhet tudomást!
3. Az egyes közúti szabályszegések miatt alkalmazható szankciókról
2011. július 1-jétől szigorodtak a közúti közlekedési szabálysértőkre vonatkozó jogszabályi
rendelkezések. A tilos jelzésen való áthaladásért a kerékpárosok és a segédmotoros
kerékpárral közlekedők is 100.000,- Ft közigazgatási bírságot kötelesek fizetni, hasonlóan a
gépjárművezetőkhöz. Tekintettel azonban arra, hogy sem a kerékpárok sem pedig a
segédmotoros kerékpárok nem rendelkeznek hatósági jelzéssel, így a szabálysértő kilététnek
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megállapítása érdekében őt a rendőrök a tettenérés alkalmával igazoltatják, hogy velük
szemben lefolytatásra kerülhessen a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás.
A segédmotoros kerékpárt vezető személy is kaphat büntetőpontot, amiből ha 18-at
összegyűjt, vezetői engedélye bevonásra kerül, amely miatt más kategóriába tartozó
járműveket sem vezethet.
Változás történt az ittas járművezetés szankcionálásában is
A kerékpárosok egy enyhe fokú – 0,8 ezrelék alatti véralkoholszintnél – ittas járművezetésért
30.000,- Ft, 0,8 ezrelék feletti szint esetén pedig 60.000,- Ft közigazgatási bírságot kötelesek
fizetni.
A közigazgatási bírság és a pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegések
A megengedett legnagyobb
sebességre vonatkozó
rendelkezések (a megengedett
legnagyobb sebesség
túllépésének mértéke km/h-ban)
50 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig
g) 75 km/óra felett

Bírság összege
forintban

a) 30 000
b) 45 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 200 000
g) 300 000

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig
a) 30 000
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig
b) 45 000
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig
c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig
d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig
e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000
g) 105 km/óra felett
g) 300 000
100 km/óra sebesség felett
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig
g) 110 km/óra felett

a) 30 000
b) 45 000
c) 60 000
d) 90 000
e) 130 000
f) 200 000
g) 300 000

A közúti közlekedés
szabályiról szóló 1/1975.
(II.5.) KPM-BM együttes
rendelet

Előéleti
pontszám

a bírság
összege
(Ft)

14. § (1) bekezdés d./ pont
14. § (1) bekezdes z)1.
pont
26. § (1)
és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés

4
4
4
6
6
8
8

30 000
45 000
60 000
90 000
130 000
200 000
300 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

4
4
4
6
6
8
8

30 000
45 000
60 000
90 000
130 000
200 000
300 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

4
4
4
6
6
8
8

30 000
45 000
60 000
90 000
130 000
200 000
300 000
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A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések (KRESZ 39. § (3) bek.
b), c), e), h) pont
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100 000

Gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol értéke a 0,5 ezrelék véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett
levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg.
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150 000

Gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol értéke a 0,5 ezrelék véralkohol-koncentrácinál magasabb, de a 0,8
véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben a 0,30
mg/l-től magasabb, de a 0,5 mg/l-t nem haladja meg.
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200 000

8

300 000

8

100 000

3

15 000

3

30 000

5

40 000

Gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol értéke a 0,8 ezrelék véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett
levegőben a 0,5 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem minősül
bűncselekménynek.
A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése
(KRESZ 9. § (4) bek. c./ és d./ pont)
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen KRESZ 48. § (4)
bek.
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen kívül KRESZ 48. §
(4) bek.
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán, autóúton KRESZ 48. §
(4) bek.

Remélem, hogy jelen információs kiadványunk segítségére lesz a tájékozódásban, a
jogszabályi útvesztők közötti eligazodásban. Amennyiben bármely – a Rendőrség szakmai
tevékenységét érintő – más információról szeretne a következő kiadásban tájékozódni, úgy
kérem, hogy az Ózdi Rendőrkapitányság valamely elérhetőségén jelezze a kérdéses témát,
hogy azt feldolgozva segíthessünk Önnek! Várjuk a polgármesteri hivatalok részéről is a
visszajelzéseket a következő számok tartalmával kapcsolatosan!
Üdvözlettel:
Dr. Varga László r. alezr.
kapitányságvezető
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