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BEVEZETÉS 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, tisztelt Képviselőtestület! 

A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló 
előterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy a település közbiztonságáról számolok be. 

A beszámolót kollégáimmal közösen elkészítettük, mely az előző évtől kissé eltérően két 
részből áll. Az első részben bemutatom Önöknek a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi 
szakmai munkáját, annak érdekében, hogy komplex képet kapjanak a kapitányság munkájáról, 
majd egy külön fejezetben az Önök által képviselt település közbiztonsági helyzetéről illetve a 
településen elvégzett munkákról számolok be. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben is mindent megtett a települések rendjéért, a 
lakosság nyugalmáért. 

Az állomány rendkívüli erőfeszítéseket tett azért, hogy a rendőrkapitányság a kitűzött céljait 
elérje és a célokhoz kapcsolt feladatokat megoldja. Folyamatosan változunk és 
alkalmazkodunk annak érdekében, hogy minél nagyobb hatékonysággal végezzük el 
feladatainkat. 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása az elkövetés helye szerint. 

Az ismertté vált bűncselekmények száma 2016. évben a korábbi évhez képest 36 %-os 
emelkedést mutat, míg 2015 évben 2767 történt, addig 2016-ban 3796 volt. A 
bűncselekmények számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt években 
tapasztalt folyamatos csökkenést követően, 2016-ban növekedett a Rendőrkapitányság 

illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények száma. Ez egy kb. 1.300 ügyet 
generáló intellektuális közokirathamisítás bűncselekmény-sorozat fe lderítésének az 
eredménye. A korábbi évekhez hasonlóan a bűnözés struktúráján belül a vagyon elleni 
bűncselekmények változatlanul meghatározó szerepet töltenek be. 

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 5 év távlatában: 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 
Bűncselekmények száma, 

6091 4120 3297 2767 3796 
.iárulékos bűncselekményekkel 
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1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

Közterületen elkövetett 
Település bűncselekmények 

2012 201 3 201 4 201 5 2016 
Gödöllő 272 224 156 122 130 
Aszód 62 31 37 37 36 
Bag 38 58 34 24 30 
Hévízgyörk 20 5 8 10 10 
Galgahévíz 10 19 3 16 12 
Kartal 17 11 6 15 15 
Verseg 4 3 2 3 2 
Domony 9 11 10 6 9 
Iklad 10 0 0 3 3 
Kistarcsa 70 54 49 40 48 
Kerepes 36 55 39 42 30 
Csömör 73 46 34 35 28 
Mo!!voród 66 49 30 37 33 
Na2vtarcsa 26 15 13 6 12 
Pécel 61 64 28 28 41 
Veresegyház 151 96 51 53 43 
Erdőkertes 38 33 22 12 15 
Szada 18 14 14 7 15 
Galgamácsa 8 3 4 6 7 
Vácegres 8 2 0 1 2 
Isaszeg 50 47 32 32 24 
Dány 17 15 13 3 8 
Tura 53 28 22 24 46 
Valkó 13 12 4 2 8 
Vácszentlászló 12 7 4 4 5 
Zsámbok 2 10 5 2 11 
Összesen 1.144 912 620 570 623 

2017-ben külön figyelmet kell fordítani a közterületen elkövetett bűncselekmények számának 
alakulására, mivel Galgahévíz, Kerepes, Csömör, Mogyoród és Veresegyház településeket 
leszámítva az összes helyen emelkedés tapasztalható e deliktumok tekintetében az előző 

évhez képest. 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 10.000 lakosra vetített aránya a Gödöllői 

Rendőrkapitányság illetékességi területén 

Az aktuális KSH lakossági adatokkal (179.520 fő) számítva 213 db bűncselekményt 

követtek el az illetékességi területünkön 10 ezer lakosra számítva. Ez jelentős visszaesés 

az előző évi 145-höz képest. 
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1.4. A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált, kiemelten kezelt 
bűncselekmények számának alakulása 

A Gödöllői Rendőrkapitányság által lefolytatott büntetőeljárásokban a 14 kiemelten 
kezelt bűncselekmény vonatkozásában 2015-ben 1552, míg a tárgyévben 1825 
bűncselekményt regisztráltunk, ez 17,49 %-kal több az előző évhez képest (+243). 
E kategóriába tartozó regisztrált bűncselekmények 17,8 %-át közterületen követték 
el. 

Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények. 

Emberölés a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben az 
ENYÜBS adatai alapján 2 db történt. 

A regisztrált testi sértések száma (86-68), ezen belül a súlyos testi sértések száma 
( 49-48) csökkent az elmúlt évben. A felderítési eredményességünk csökkent mind a 
testi sértések (70,8 %- 52,9 %) mind a súlyos testi sértések vonatkozásában (62,5 % -
50,0 %). 

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt 22 esetben indítottunk büntetőeljárást, 
ami 7-el kevesebb, mint az előző évi érték, így a csökkenés jelentős mértékű . 

Vagyon elleni bűncselekmények 

A kiemelt bűncselekmény kategóriákban a lopások száma 23,4%-al (1212-1496) 
növekedett. Felderítési eredményességi mutatónk, a lopás bűncselekmények 

tekintetében, az előző évi adatokhoz képest csökkent (16,2 % - 8,9n%), az elvárt 
eredményességet nem sikerült teljesítenünk. 

A betöréses lopások száma, ezen belül a lakosságot legjobban irritáló lakásbetörések 
száma ( 427) emelkedett az előző évben regisztrálttal (322) szemben, az 
eredményességünket nem sikerült szinten tartanunk, (18,4 % - 8,7 %), a részünkre 
meghatározott elvárt eredményességet (20 % ) alulmúltuk. 

A gépkocsi lopások száma az inkriminált helyszínek (idegenforgalmi helyszínek, 
strandok) folyamatos rendőri ellenőrzésének köszönhetően, ha minimális mértékben 
is, de csökkent (27 - 26). Ez évben is törekszünk a megelőzés hatékonyságát növelni, 
elsősorban a nyílt és demonstratív rendőri erők közterületi megjelenítésével, valamint 
a helyi önvédelmi szervezetek bevonásával. 
A felderítési eredményességünk azonban sajnos csökkent, az előző évi 12,5 %-hoz 
képest 2016-ban már csak 4 %-os eredményességet sikerült elérni. 

A zárt gépjármű feltörések száma az értékelt időszakban jelentős mértékben 
növekedett az előző évhez képest (39-95). A felderítési eredményességünket ezen 
bűncselekmény kategóriában sikerült javítani, 2,6 % -ról 6,5 %-ra. 

Jármű önkényes elvétele bűncselekmény miatt 2016. évben 3 esetben indítottunk 
büntetőeljárást az előző évben keletkezett 20 esettel szemben, mely jelentős 

csökkenést mutat. 
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A kapitányság illetékességi területén 2016. évben rongálás bűncselekmény elkövetése 
miatt 117 esetben indítottunk büntetőeljárást, mely cselekményszám jelentős 

növekedést jelent az előző évi 83 -al szemben. A felderítés eredményessége ezen 
bűncselekrnényfajta tekintetében 13,8 %-ról 3,2 %-ra csökkent. 

Orgazdaság miatt 10 rendbeli bűncselelanény miatt nyomoztunk. Ez az érték szinte 
azonos az előző évi 9-es számadattal, a csökkenés jelentéktelen mértékű. 

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények 
Illetékességi területünkön az elmúlt évben a rablás bűncselekmények száma 
növekedett (9-14) a korábbi évhez képest, a felderítési eredményességünk 40 %.osról 
50-ra emelkedett. 

Kifosztás miatt az értékelt időszakban 6 esetben indítottunk büntetőeljárást az előző 
évi 7-el szemben. A felderítési eredményességünk e deliktum tekintetében 28,6 %, 
mely elmarad az előző évi 50,0 %-os értéktől. 

Zsarolás megtörténte nem jutott hatóságunk tudomására 2016. évben az előző évi 4-el 
szemben. 

A Gödöllői Rendőrkapitányságon 2016. évben önbíráskodás miatt lefolytatott 
büntetőeljárások száma csökkent (5-ről 2-re). 

Köznyugalom elleni bűncselekmények: 

Garázdaság bűncselekmény miatt indított büntetőeljárások száma vonatkozásában, ha 
minimális is, de növekvő tendencia látható, nőtt az elkövetett deliktumok száma (79-
ről 83-ra), a felderítési eredményességünk: ezen bűncselekmény tekintetében 56,5 %. 

2. A bűnüldöző munka értékelése. 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2016. évben 57,3 %, 
amely az előző évhez képest (49,2%) 8,1 %-os emelkedés, (2012-ben 23,5%, 2013-ban 41 ,6%, 

2014-ben 38,5%). A megyei átlag: 53,7 %. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 2016-ban 1965 nyomozást zárt vádemelési javaslattal, 819-
el többet, mint az előző évben. Összességében a bíróság elé állítások aránya a 
vádemelésekhez képest a 2015-ös évben 9, 72 % volt, amíg az értékelt évben 9,97 %-ot 
sikerült elérni, azaz a jelentősen megnövekedett vádemelési befejezéstől függetlenül 
sikerült az ügyeink szinte 10 %-át gyorsan és eredményesen befejezni. 

A megtérült kár esetében jelentős emelkedés (195,5 % ) figyelhető meg: 2015-ben 
12.336.074.- Ft, míg 2016-ban 36.454.724.- Ft megtérülést regisztráltunk. A 
kármegtérülési mutató 4,72 %, amely jelentős mértékben jobb eredmény a 2015-ös 2,34 %
nál. 
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozása során 2016. évben 56,9 %-os 
nyomozási eredményességet értünk el, mely 11,0 %-al múlja alul a 2015. évben 
elért 67,9 %-os eredményt. 

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

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója az 
értékelt évben 21,9 %, mely 8,8 %-al alacsonyabb, mint a 2015. évi 30,7 %-os 
eredmény. 

A testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 64,1 % (2015: 79 ,8%) 
A súlyos testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 57,5 % (2015: 
74,1%) 
A kiskorú veszélyeztetése bcs-ek nyomozáseredményessége: 46,5% (2015: 61, 1 % ) 
A garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 69,8% (2015: 73,5%) 
A kábítószerrel kapcsolatos (terjesztői, kereskedelmi magatartás) bűncselekmények 
nyomozáseredményessége 33,3 % (2015: 80,0%) 
A lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) 
nyomozáseredményessége 14,8 % (2015: 21,2%). 
A fenti kategórián belül a lakásbetörések nyomozáseredményessége 13,3 % (2015: 
22,2%). 
A rongálás deliktumok nyomozáseredményessége 19,7 % (2015: 36,4 %) 
Az orgazdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 33,3 % (2015: 75,0 %) 
A zárt gépjármű feltörések nyomozáseredményessége 8,4 % (2015: 2,6%) 
A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 62,5 % (2015: 33,3%) 
A személygépkocsi lopások nyomozáseredményessége 7,7% (2015: 17,6 %) 
Jármű önkényes elvétele bcs-ek nyomozási eredményessége 50,0% (2015: 23,8%) 
Kifosztás bűncselekmények nyomozási eredményessége 25,0 % (2015: 60,0%) 
Zsarolás bűncselekmények nyomozási eredményessége: 2016-ban nem vált ismertté 
ilyen deliktum. 
Önbíráskodás bcs-ek nyomozási eredményessége 40,0% (2015: 50,0%) 
Segítségnyújtás elmulasztása bcs-ek nyomozási eredményessége 20,0 (2015 :50,0%) 
Cserbenhagyás bűncselekmény nyomozás eredményessége 20 ,0 % (2015: 0,0%) 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

A 2012. 04. 15. napjától hatályos szabálysértési törvény által bevezetett jogintézmény 
végrehajtása a közrendvédelmi szolgálathoz került. A törvény alapján, az elzárással sújtható 
szabálysértések elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, a rendőrségnek előkészítő eljárást 
kell lefolytatni ezen ügyekben. A 2016. évben összesen 676 db. (2015: 579 db.) szabálysértési 
előkészítő eljárást folytattunk le a Gödöllői Rendőrkapitányság vonatkozásában. 
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Az eljárások döntő többsége - 533 esetben (2015-ban 490 eset) - tulajdon elleni szabálysértés 
miatt indult. A tulajdon elleni szabálysértések döntő többségét a lopás szabálysértése tette ki, 
majd ezt követte a szándékos rongálás és a csalás szabálysértése. 

Az előkészítő eljárások során összesen 109 esetben sikerült eljárás alá vont személyt 
felderíteni, kihallgatni (2015-ban 92 személyt), majd az ügyet az illetékes bíróságnak átadni. 
Az előkészítő eljárásokban a tulajdon elleni szabálysértési ügyekben a felderítés mutatója 
2016. évre vonatkoztatva: 34,83 % (2015-ben 36,21 %). 

A szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményességi mutatójának fenntartását 
illetve emelését 2017. évben kiemelt feladatként tűzzük magunk elé. 

Az elmúlt évben minden egyes ügynél - amikor a lehetőségek fennálltak - vizsgáltuk a 
szabálysértési őrizetbe vétel lehetőségét, bíróság elé állítás végrehajtása céljából. Ennek 
alapján 2016-ban 102 esetben (2015-ben: 62) 106 fővel (2015: 67 fővel) szemben 
alkalmaztuk a bíróság elé állítás jogintézményét. 

A szabálysértési őrizet cselekmény és fő szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

- tulajdon elleni szabálysértés: 
- járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés: 
- távoltartó határozat szabályainak megszegése szabálysértés: 
- garázdaság szabálysértés: 

533 eset 
77 eset / 77 fő 

7 eset/ 7 fő 
8 eset/ 12 fő 

A bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató: 43,75% 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben bekövetkezett személy 
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek adatait értékelve megállapíthatjuk, hogy azok a 
megyei tendenciával szemben, nem emelkedtek a 2015-es évhez képest. 2015 . évben a 
személyi sérüléses baleseteink száma 229 db volt, 2016-ben 225 db azaz közel azonos 
számban következett be. 

Balesetek / év 2012 2013 2014 2015 2016 
Személy sérüléses balesetek száma 197 207 201 229 225 
Halálos eredményű 9 5 10 5 7 

Súlyos sérüléses 68 67 62 65 41 
Könnyű sérüléses 124 135 129 159 177 

Sajnos a halálos balesetek száma 40 %-kal növekedett, 2015-ben 5, míg 2016. évben 7 
halálos kimenetelű közlekedési baleset történt. A baleset bekövetkezéséhez a sebesség nem 
megfelelő alkalmazása, 3 esetben elsőbbségadás elmulasztása, 1 esetben a járművezető 
figyelmetlensége, 1 esetben pedig követési távolság be nem tartása volt az előidéző ok. 
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A súlyos balesetek száma a 2015. év adataihoz képest 37 %-kal csökkent, a könnyű 
sérüléses balesetek száma 11 % -kal emelkedett. 

Sérülések foka/év 2012 2013 2014 2015 2016 
Sérült személyek 215 216 213 248 255 
Meghalt 9 5 10 5 7 
Súlyosan sérült 75 70 65 68 69 
Könnyen sérült 131 141 138 175 181 

2015. évben bekövetkezett 413 balesetből 229 végződött személyi sérüléssel, míg 2016-ban 
az összes 688 balesetből 225 esetben ( 32, 7% ) keletkezett személyi sérülés. 

A táblázat adataiból az egy személy sérüléses balesetre levetített sérültek száma 1, 13 
fő/személy sérüléses baleset volt 

Baleseti okok: 

Az összes személyi sérüléssel járó baleset okait megvizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb 
esetben az elsőbbség meg nem adása, a sebesség nem megfelelő alkalmazása 
(gyorshajtás), valamint a kanyarodási szabályok megszegése vezetett a baleset 
bekövetkezéséhez. 

Az összes személyi sérüléses balesetből (225) 26 esetben (11.55 %-a) okozott balesetet ittas 
járművezető. Az ittasan okozott balesetek között halálos kimenetelű baleset nem volt, súlyos 
kimenetelű 3 és könnyű sérüléssel járó 23 volt. 

A sérüléses balesetekből 160 balesetet (71 %-a) személygépjármű vezetői okozták. A 
kerékpárosok 16 balesetet (7%-a), a gyalogosok pedig 10 ( 4.4%-a) balesetet idéztek elő. 

Időbeli megoszlás 

A személyi sérüléses balesetek 40,4%-a délután 12-18 óra között történt, 26.22%-a 
délelőtt 07-12 óra között, 19.l %-a este 18-22 óra között, 7.1 %-a 22-04 óra között éjszaka, 
valamint reggel 4-7 óra között 7 .1 %-a következett be. 

A települések vonatkozásában vizsgálva a baleseti számokat, látható, hogy a nagyobb 
terheltségű utak vonalán, azon útszakaszokon lévő települések területén következett be a 
legtöbb közlekedési baleset. 
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""· 
Halálos Súlyos Könnyű 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Aszód 0 1 2 3 9 10 
Bag 1 0 0 1 3 3 
Csömör 1 0 2 2 7 14 
Dány 0 0 2 2 5 2 
Domony 0 0 0 0 0 2 
Erdőkertes 0 0 1 0 2 5 
Galgahévíz 1 0 1 0 1 2 
Galgamácsa 0 0 0 0 1 1 
Gödöllő 0 2 16 10 30 39 
Hévízl!Vörk 0 0 2 0 1 2 
Iklad 0 0 0 0 2 2 
Isaszeg 0 2 4 4 11 5 
Kartal 0 0 0 1 1 5 
Kerepes 0 0 2 0 10 12 
Kistarcsa 0 0 6 3 10 15 
Mogyoród 0 0 1 2 6 6 
Nal!Vtarcsa 0 0 0 1 4 3 
Pécel 2 1 5 0 12 6 
Szada 0 0 1 2 8 6 
Tura 0 0 6 1 11 7 
Valkó 0 0 4 1 2 3 
Vácszentlászló 0 0 0 0 1 1 
Veresel!Vház 0 1 7 6 18 25 
Verseg 0 0 0 0 0 0 
Zsámbok 0 0 3 2 3 1 
Vácegres 0 0 0 0 1 0 
Összesen: 5 7 65 41 159 177 
Eltérés % -ban +40% -37 % +11 % 

5. Az illegális migráció helyzete Gellemző kategóriák, trendek, módszerek, a 
visszaszorítás érdekében tett intézkedések) 

A rendészeti területen, az év fo lyamán több alkalommal is a m1grac10s feladatok 
szervezésével és végrehaj tásával kellett foglalkozni. Bár rendőrkapitányságunk nem 
rendelkezik határszakaszokkal, de a személyi állományunk nagy része kivette a részét a 
migrációs feladatok rendőri kezeléséből. 

A NIMRÓD migrációs kompenzációs ellenőrzésben 2016 évben folyamatosan részt 
vettünk. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján, az illetékességi területünkön a 3-as számú 
főútvonalon áthaladó járműforgalom legnagyobb részt magyar hatósági jelzéssel ellátott és 
magyar állampolgárok által vezetett j árművekből álL Csekély számban tapasztalható román 
és szlovák hatósági jelzéssel ellátott j árművek forgalma. Más állam hatósági jelzésével 
ellátott j árművek forgalma elenyésző . Az ellenőrzések során illegális migrációval 
összefüggő jogsértést nem fedtünk fel. 
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2014. év végétől folyamatosan változó létszámban vettünk részt a Csongrád és a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányságon lévő őrzött szállások működtetésében - őrzési és 
adminisztrációs feladatokban -, illetve a külső határon jelentkező egyéb feladatok 
kezelésében. Előfordult, hogy bűnügyi és igazgatásrendészeti szakterületen dolgozó 
kollégákat is vezényelnünk kellett az államhatár védelme érdekében szükséges feladatokra. 

Gödöllő Rendőrkapitányság személyi állománya 2016. évben összesen 7.595 óra 
túlszolgálatot látott el az illegális migrációval összefüggő rendészeti feladatok állátása 
érdekében. 

II. A Gödöllői Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében 
tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya részére - az előző évhez hasonlóan 
- 2016. évben kiemelt feladatként a közterületi bűncselekmények megelőzését, megszakítását, 
a közterületi rendőri jelenlét biztosítását, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének 
javítását határoztuk meg. A Gödöllői Rendőrkapitányság az illetékességi területén található 26 
település közbiztonságát több területi bontásban fedi le. 
A Közrendvédelmi Osztály ( Gödöllő városában ), Aszód Rendőrőrs ( Aszód, Domony, 
Iklad, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal településeken ), Kistarcsa Rendőrőrs ( 
Kistarcsa, Csömör, Nagytarcsa, Kerepes, Mogyoród településeken), Pécel Rendőrőrs (Pécel 
városában ), Veresegyház Rendőrőrs ( Veresegyház, Szada, Erdőkertes, Vácegres, 
Galgamácsa településeken ), Isaszeg Rendőrőrs ( Isaszeg, Dány településeken ), valamint a 
Tura KMB alosztály ( Tura, Zsámbok, Vácszentlászló, Valkó településeken ) biztosítja a 
folyamatos rendőri jelenlétet. 

2016. évben a közterületi jelenlét megteremtésében 14.280 fővel 143.138 közterületi órában 
vett részt a rendészeti állomány. 

A korábban elrendelt országos, a közbiztonság megerősítésére szolgáló programok 
eredményeinek, valamint az országot érintő migrációs helyzetre tekintettel 2016. február 01-ei 
hatállyal az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője az illegális migráció megelőzése 
érdekében fokozott közterületi jelenlétet rendelt el. 

A program folytatása Pest megye területén további lehetőséget biztosított, hogy aktívabb 
rendőri jelenlét valósuljon meg a településeken. 

Az Intézkedési Terv rendelkezéseinek köszönhetően a közterületen fenn tudtuk tartani a 
folyamatos rendőri jelenlétet. 

A feladat végrehajtására biztosított többletszolgálatot kizárólag járőrözési feladatokra, 
közterületi jelenlét növelésére lehetett igénybe venni, ennek során a Gödöllői 

Rendőrkapitányság állománya 2016-ban közterületi jelenlét megerősítésre 17.141 
túlórát használt fel és 59.887 km-t tett meg a szolgálati gépjárművekkel. 
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A közrendvédelmi állomány szolgálatellátásának színvonala a 2016. évben is megfelelő 

volt. Rendészeti tevékenységünk során, egyedül a reagálási időben nem tudtuk teljesíteni az 
elvárt eredményességi mutatóinkat. A rendőrkapitányságunkon alapvető szervezési és 
működési elvként kívánjuk érvényesíteni a reagálási idő csökkentését, a rendelkezésre álló 
technikai eszközök és humán erőforrás - feladatokhoz igazodó - legoptimálisabb 
kihasználását. A Tevékenység Irányító Rendszer (továbbiakban: TIR) létrehozásával, 
működtetésével ezen a téren további előrelépések történtek. A TIR rendszernek köszönhetően 
a szolgálat irányítás a bejelentéshez helyszínéhez legközelebb lévő rendőri egységet tudja a 
helyszínre irányítani. 

A szigorú anyagi és pénzügyi kötöttségek, keretek ellenére a feladatok ellátásához 
rendelkezésünkre állnak a megfelelő híreszközök, járművek, és fegyverzettechnikai eszközök, 
felszerelések. 

Az országos rendőrfőkapitány általános helyettesének 2012. szeptember 04-én kelt feladat 
meghatározása alapján 2016. évben minden hét második munkanapján bűnügyi-rendészeti 
egyeztető értekezletet tartottunk. Az értekezleteken elemeztük az elmúlt hét/hónap bűnügyi 
statisztikai adatait, lebontva településekre, vizsgálva az elkövetett bűncselekmények jellegét, 
számának növekedését/csökkenését. A bűnügyi szolgálati ág vezetői ekkor ismertették az 
elmúlt héten felmerült, bűnügyileg releváns adatokat, amelyek a közterületi állomány 
munkáját segíthetik. Az értekezletekre több alkalommal meghívásra került az illetékességi 
területünkön működő polgárőrszervezetek összekötője is. 

A közrendvédelmi szolgálati ág vezetői a rendészeti értekezleten kapott információkat 
felhasználták a járőr- és körzeti megbízotti szolgálat vezényléséhez, napi feladat 
meghatározásához. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

A közrendvédelmi szolgálati ág közterületi intézkedésének aktivitása, annak eredményessége 
2016. év vonatkozásában az elvárásoknak megfelelően alakult. 

A közrendvédelmi állomány részéről 2016. évben 215 fő körözött személy került elfogásra, 
míg 2015-ben 194 fő. Tekintettel arra, hogy 2016-ban mind a közrendvédelmi, mind a 
bűnügyi szolgálati ág részére kiemelt célként a körözött személyek elfogása került 
meghatározásra, így elmondható, hogy 2016-ban általánosságban is nagy hatékonysággal és 
nagy számban fogtuk el a körözötteket az illetékességi területünkön. 

Az elfogások másik jellemző kategóriájában, a bűncselekmény elkövetésén tetten ér t 
személyek esetében az előző évhez képest kismértékű csökkenés tapasztalható (362-ről 297-
re). Az összes elfogásunk a tavalyi évhez képest 5,9 %-os csökkenést mutat (589-ről 554-re). 

A Gödöllői Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya 2016. évben összesen 716 
személyt állított elő, a tavalyi 2015. évi 665 fővel szemben. Ez a növekmény százalékos 
formában 7,7%-os növekedést mutat. Az előállított személyek 51 ,6%-a (370 fő) 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt került előállításra. 

Megállapítható, hogy az elfogások és az előállítások együttes száma gyakorlatilag 
megegyezik az elmúlt évi adatokkal (-1 %), mely a rendészeti állomány hatékony 
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munkavégzésének, illetve bűnügyi állománnyal történő hatékony együttműködésnek tudható 
be. 

Biztonsági intézkedést 399 esetben foganatosítottunk, míg 2015-ben 462 fővel szemben 
került sor, mely 13,6 %-os csökkenést jelent. 

A bírósági és szabálysértési eljárásokban elővezetés elrendelésére 1.323 esetben került sor. 
Ezek száma 13,3 %-al emelkedett 2015. évhez képest (1.168 eset). A végrehajtott 
elővezetések száma a 2015-ös évi 416-ról 481-re emelkedett, ami 15,6 %-os növekmény. Az 
eredményes elővezetések aránya 36,35%, mely mutatót 2017-ben is szeretnénk fenntartani. 

A közrendvédelmi állomány részére a bűncselekmények elkövetőinek tettenérése, elfogása, a 
lakosság szubjektív biztonságérzetének a további javítása mellett - ha nem is kiemelt 
feladatként -- meghatározásra került a szabálysértéseket elkövető személyek kiszűrése, velük 
szemben az intézkedések lefolytatása. 

Annak ellenére, hogy a szabálysértéseken belül 2016-ban is kiemelt hangsúlyt fektettünk a 
tulajdon elleni szabálysértések - ezen belül is az illetékességi területünkre kifejezetten 
jellemző fa- és terménylopások - visszaszorítására, a szabálysértési feljelentéseken belül a 
közlekedési szabálysértések számaránya még mindig jóval magasabb. 2016. évben összesen 
1.711 esetben éltünk a feljelentés lehetőségével, míg 2015-ben 1.247 alkalommal. 

A közrendvédelmi állomány helyszínbírságolási tevékenységének mutatója a szabálysértési 
feljelentésekkel szemben csökkent, 9.900 főről, 8.197 főre, amely 17,2%-os csökkenést mutat. 

A kiszabott helyszíni bírságok összegében szintén csökkenés tapasztalható, 13,1 %-al csökkent 
(92.259 ezerről 80.153 ezerre). Ez magyarázható azzal, hogy a lakosság részéről a 
rendőrségbe vetett bizalomnak és a társadalmi elfogadottságnak növelése érdekében, nem a 
kisebb súlyú, tisztességes állampolgárok által elkövetett szabálysértések szankcionálására 
helyeztük a hangsúlyt, hanem célirányosan a kifejezetten „polgár pukkasztó" viselkedést, 
egyéb, bűncselekményi alakzatot még nem megvalósító, de erőszakosan viselkedő személyek 
visszatérő, folyamatos ellenőrzését irányoztuk elő. Továbbá a helyszíni bírságot, mint 
szankciót az elkövetett szabálysértések súlyához igazodva differenciáltan szabtuk ki, 
figyelembe véve a szabálysértést elkövető személy jövedelmi viszonyait, és befizetési 
hajlandóságát. 

A helyszíni bírságok döntő hányadát - a szabálysértési feljelentésekhez hasonlóan - továbbra 
is a közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések szankcionálása eredményezi. 

Az ittas járművezetők kiszűrésére a tavalyi évben összesen 4.527 esetben alkalmaztunk 
alkohol szondát, ebből 204 esetben mutatott a mérés pozitív eredményt. Az ittas 
járművezetők kiszűrésének vonatkozásában 2015-höz képest 2016-ban 17 ,2 % -os emelkedés 
tapasztalható. Ezen számadat magában foglalja a közigazgatási-és szabálysértési eljárás 
(helyszíni bírságolás) során szankcionált járművezetőket is. 

3. A rendezvénybiztosítások. 

Gödöllő és környéke idegenforgalmi szempontból jelentős tömegeket vonz, a turista 
forgalom egy része azonban csak átutazik. Egész év során jellemző a Hungaroring 
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versenypályán zajló rendezvényeken a jelentős látogatói létszám. Kiemelkedő a FORMA 1 
Magyar Nagydíj, amelyre több százezer külföldi és magyar állampolgár látogat el. 
A Hungaroringen több technikai motorsporthoz köthető versenyt is rendeztek 2016. évben, 
melyeken hasonlóan nagy nézőszám jelent meg (World Series by Renault verseny, FIA 
WTTC verseny, Opel családi nap, ETRC Kamionverseny, Volkswagen találkozó, FIA DTM). 

Figyelemre méltó a Gödöllői Királyi Kastély látogatottsága is. A domonyvölgyi Lázár 
Lovaspark is remek kikapcsolódást biztosít a magyar és a külföldi állampolgárok számára is, 
ahol mind jelentősebbek a rendezvények és az azokon résztvevők száma. A mogyoródi 
csúszdapark is nagy tömegeket vonz a nyári időszakban. 
A rendezvénybiztosítások szervezésénél, zökkenőmentes lebonyolításánál minden 
esetben törekedtünk a szoros együttműködésre a szervezőkkel, szervezetekkel. A 
kulturális, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, és egyéb rendezvények biztosításában is 
közreműködtek a helyi polgárőr szervezetek és önkormányzatok. A feladatok végrehajtásába 
egyre nagyobb számban kerültek bevonásra a települések közterület-felügyelői is. 

Kiemelt feladat volt számunkra a mindenszentek körüli ünnepekkor a temetőkbe látogatók 
személy és vagyon biztonságának megőrzése. Sikerként könyvelhető el, hogy az elmúlt évben 
az állami ünnepek rendezvényeinek biztosításakor közrendet veszélyeztető cselekmény 
elkövetése miatt nem kellett rendőri intézkedést kezdeményezni, továbbá a mindenszentek 
környékén teljes mértékben sikerült a temetők környékén a közbiztonságot fenntartani. 
Hasonlóképpen az év végi ünnepek rendjének fem1tartása is eredményes volt, nem történt a 
közelgő ünnepekkel kapcsolatba hozható, kirívó cselekmény. 

4. 2016-ban a Gödöllő és az Aszódi Járás illetékességi területén nem került sor 
katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban rendőri intézkedésre. 

Társszervekkel - a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség szervezésében - 2016. március 30-
án hajtottunk végre együttműködési gyakorlatot. Gödöllő város egyik fő közlekedési útján 
egy veszélyes anyagot szállító tartálykocsi balesetét, a veszélyes anyag élő patakba történő 
szivárgását modelleztük. A baleset „bekövetkezését" követő bejelentés fogadása, a riasztás, a 
védelmi bizottsági tagok kiértesítése, a helyszíni zárások, terelések, az elsődleges 
kármentesítés, az együttműködök helyszíme érkező döntéshozóinak közös munkájának 
gyakorlása volt a gyakorlat fő célja. Összességében a gyakorlati végrehajtás jó színvonalúra 
lett értékelve, azonban minden résztvevő megtapasztalhatta, hogy egy valós - nem előre 
ismert - szituációban, mennyire fontos a tevékenység összehangolása, a helyszíni 
együttműködés. 

Sajnos éles körülmények között is komoly együttműködésre volt szükség a védelmi bizottság 
meghatározó szereplőinek. 2016. szeptember 18-án két kisrepülőgép ütközött és lezuhant 
Gödöllő Arborétuma fölött. Több személy elhunyt a baleset következtében. Az eseménnyel 
kapcsolatban, elsődlegesen 5 napon keresztül volt folyamatos helyszíni feladata a 
hatóságoknak. A zárás, kutatás, kármentesítés, humán járványveszély, stb. feladatokat csak 
egy helyi törzs koord inálása mellett lehetett végrehajtani 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. 
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Kiemelt célunk a KMB státuszok állandó feltöltöttsége, annak érdekében, hogy a 
lakossághoz a legközelebb álló rendőri állomány feladatát teljes létszámmal tudja teljesíteni. 

Az állománytábla szerint a Rendőrkapitányság 34 fő körzeti megbízotti státusszal rendelkezik. 
A 34 státuszból jelen állapotok szerint 3 üres (betöltetlen) hellyel rendelkezünk. Ebből 2 fő 
hiány a Tura KMB alosztályon, 1 fő a Kistarcsai Rendőrőrs állományában jelentkezik. Ezek 
betöltése 2017. első félévében - belső átcsoportosítás keretében- realizálódik. 

A helyi sajátosságokra figyelemmel megállapítható, hogy a körzeti megbízott állomány 
jelentős része az úgynevezett klasszikus területfelelősi szolgálatot tudja végezni. 
Rendkívül jó az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, egyéb rendészeti 
feladatokat ellátó személyekkel a kapcsolatuk. Az önkormányzatok elégedettsége a 
lakossági visszajelzések alapján is érzékelhető, továbbá a képviselő - testületei által 
megszavazott támogatáson keresztül (irodahelyiség biztosítása, technikai eszközök 
beszerzése, gépjármű vásárlása, üzemeltetése) melyekkel segítik a település rendőrének 
munkáját. 

A KMB állomány folyamatos kapcsolatot tartott fent a települési önk01mányzatokkal 
képviselő testületekkel. A település életét jelentősen befolyásoló rendezvények biztosítását 
végrehajtották, iskola rendőri feladataiknak eleget tettek. 

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

A tevékenység- irányítási központ ügyelet- vezetőjével, illetve a TIK osztályvezetőjével -
elsősorban - a Rendőrkapitányság rendészeti parancsnokai vannak napi munkakapcsolatban. 
Szakmai és szakirányítói kérdésekben az együttműködés rendkívül konstruktív, megoldás 
kereső párbeszédet alakítottunk ki. Tapasztalataink szerint a Rendőrkapitányság rendészeti 
vezetői által a szakirányítás felé intézett kérdések és megoldásra váró problémák minden 
esetben, teljes egészében megválaszolásra kerülnek, így csökkentve az esetleges 
rendszerhibából eredő tévedések lehetőségét. 
A Rendőrkapitányság szolgálat- parancsnokai és a TIK ügyeletesei közötti kommunikációt és 
munkakapcsolatot a konstruktív együttműködés jellemzi, tapasztalataink szerint nem csupán 
„megoldani" igyekszenek a problémát, hanem azokat feldolgozva szereznek olyan 
tapasztalatot, amit a jövőben kamatoztatni tudnak. 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, 
engedélyezés,). 

Szabálysértési szakterület 

2016. évben 3.313 db szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz. A feljelentések 
száma az előző évi 2.944 db-hoz viszonyítva 12,5 % növekedést mutat. 

A figyelmeztetések számadatai alacsony mértékűek a megbüntetettek számához viszonyítva. 
A figyelmeztetések alkalmazására csak a jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorúak estében 
kerül sor, illetve nagyon csekély súlyú cselekmény elkövetésekor alkalmazzuk, pl. gépjármű 
átírás mindössze 1-2 héttel történő késedelmes telj esítése. A tárgyévben összesen 614 db 
figyelmeztetést alkalmaztunk, mely az elmarasztalt személyek 26%-t teszi ki. 
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2016. évben kiszabott jogerős pénzbírság 109.855.000.-Ft. 
Az átlagbírság az előző évhez viszonyítva kismértékben - 51.916. -Ft-ról 46.131.-Ft-ra -
csökkent. 

A j árművezetéstől eltiltásra a tárgyévben 202 fő esetében került sor, mely a kiemelt 
közlekedési szabálysértések miatt elmarasztaltak számához viszonyítva 21 %. 

A feljelentések összetétele a következők szerint alakult: 

1./ A kiemelt közlekedési szabálysértés miatt feljelentések száma: 965 
2./ Egyéb közlekedési szabálysértések száma: 2.232 
3 ./ Közrend elleni szabálysértések száma: 116 

Fentieken túl jelentős feladatot jelentett számunkra a helyszíni bírságok végrehajtása. 2015. 
évben 4.360 db ilyen ügy került iktatásra, míg a tárgy évben 3.960 db. Ugyan csökkent ezen 
ügyek száma, de így is jelentős feladatot jelent ezek feldolgozása, mivel a végrehajtási eljárás 
2 év után évül csak el, így az előző évi ügyekkel továbbra is van teendőnk. 
A szabálysértési tevékenységgel összefüggésben szintén jelentős munkát jelent az előzőekben 
ismertetetteken túl a nagyszámú megkeresések teljesítése is, mely megkeresések száma 2015. 
évben 669 db volt, míg 2016. évben már 819 db. 

Engedélyügyi tevékenység (fegyver) 

2016. év végén illetékességi területünkön 1200 természetes személy 3526 fegyverrel, 4 jogi 
személy 80 fegyverrel rendelkezett. 

Területünkön 6 lőtér, (Bolnoka Bt. Galgamácsa, Szabó Gábor egyéni vállalkozó Verseg, 
Galgatáj Vt. Hévizgyörk, Káposztásmegyeri Field Target Lövészklub Mogyoród, Pilisi 
Parkerdő Zrt. Galgamácsa, Lovas Bt. Csömör ) valamint 3 fegyverjavító műhely üzemel, 2 
jogi személy rendelkezik engedéllyel fegyvertárolásra, 3 házilagos lőszer gyártási-, szerelési 
engedély került kiadásra. 

Jelenleg összesen 12 főnek 17 db vadász-és sportlőfegyvere, valamint 4 db flóbert 
tűzfegyvere van hatósági tároláson a hagyatéki eljárás jogerős befejezésig. 

Éves ellenőrzés alkalmával 1361 fő ellenőrzésére került sor, melyek alapján 8 fő 
engedélyének visszavonására történt intézkedés. 
Közrendvédelmi állomány által végrehajtott tárolóhely ellenőrzések száma: 320 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kiadott igazolványok: 
személy és vagyonőr 
-állandó 743 476 357 241 605 
-vagyonvédelmi rendszer 
tervező, szerelő 3 5 7 3 7 
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-vagyonvédelmi rendszer 
szerelő 4 8 13 9 11 

-magánnyomozói 12 4 8 7 8 

Tevékenységi engedélyek: 
- egyéni vállalkozó 14 10 8 4 4 
- társas vállalkozás 20 16 8 14 14 

2016. december 31-én 2.355 fő személy-és vagyonőri igazolvánnyal, 39 fő magánnyomozói 
igazolvánnyal rendelkezett. 
2016 évben 8 db igazolvány visszavonására intézkedtünk: 6 esetben jogerős ítélet alapján, 2 
esetben büntetett előélet miatt, továbbá 13 működési engedélyt vontunk vissza. 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

A Gödöllői Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportja három fővel végzi a prevenciós 
feladatokat. Munkáját 2015-ben is a hatályos jogszabályok előírásainak, és a belső normáknak 
megfelelően végezte, a PMRFK Bűnmegelőzési Osztály szakirányítása alapján. Elvégezték 
többek között, a gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer prevenció, a megelőző 

vagyonvédelem és az áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 

8.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja fontosnak tartja, hogy a fiatalok 
törvénytisztelő felnőtté váljanak, ezért a 2016-os év az előző évekhez hasonlóan az 
ifjúságvédelem égisze alatt telt. Az elmúlt esztendőben is folyamatosan felmértük a 
gyermekeket leginkább veszélyeztető tényezőket, jogi keretek között a rendelkezésre álló 
eszközeinkkel intézkedtünk csökkentésükről. 
A Kapitányságon a Körzeti megbízotti állomány segítségével 2016-ban is figyelemmel 
kísértük azokat a helyeket, ahol a fiatalok szívesen töltik a szabadidejüket. Ezen helyek 
feltérképezésében nagy segítségünkre voltak a helyi oktatási intézmények, valamint az 
önkormányzatok gyerekvédelmi szervei. 

A 2016. évben, annak érdekében, hogy az illetékességi területünkön élő, tanulmányaikat 
folytató fiatalok ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve ne váljanak bűnelkövetővé a 
Bűnmegelőzési csoport együttműködött a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, 
közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelői szolgálattal, a drogmegelőzést, illetve drog 
rehabilitációt végző intézményekkel. 

A Forrás Gyermekjóléti Szolgálat és a Gödöllői Rendőrkapitányság nagyon jó kapcsolatot 
ápol, jól működik a jelzőrendszer a két szerv között. A közrendvédelmi- és a bűnügyi 
állomány az azonnali beavatkozást nem igénylő esetekben a veszélyeztetettség észlelését 
követően a megállapított tényekről értesíti(k) a gyermekjóléti szolgálatot, vagy a kapitányság 
bűmnegelőzési előadóit, hogy a szükséges intézkedéseket a továbbiakban ők tudják megtenni. 

Általános- és középiskolákban folytatott prevenciós oktatási munka értékelése 
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A 2016. évben az alábbi témában vállaltunk előadások megtmiását, erről e-mailben és 
levélben értesítettük az oktatási intézményeket. 

1. Általános bűnmegelőzési tájékoztatás 
2. Áldozatvédelmi tájékoztatás 
3. Baleset-megelőzési előadás (biztonságos közlekedés fontosságáról szóló tájékoztatás} 
4. Iskolai agresszió (alsó ·-felső tagozatosoknak) 
5. Illetékességi területünkön jellemző , a korcsoportot veszélyeztető bűncselekmények 

ismertetése "Diákcsíny vagy bűncselekmény" 

6. Drog prevenciós előadások 
7. Dizájner-drogok és hatásuk 
8. Felhívás az internet veszélyeire 
9. Igény szerinti jogi felvilágosítás , büntetőjogi kérdésekre vonatkozóan 
10. A Rendőrség szervezetének, szolgálati ágainak és működésének ismertetése 
11. Évszakoknak, üm1epeknek megfelelő, egyéb igény szerinti témákban. 
12. Egyedül otthon 
13. Érintések, szexuális erőszak 

2016. évben a legnépszerűbb előadások a következők voltak: 

a. Általános Iskolák alsó tagozataiban - a „Diákcsíny vagy Bűncselekmény" és a Baleset
megelőzési előadások 

b. Felső tagozatban - az Internet veszélyeire kellett a legtöbbször felhívni a figyelmet 
valamint az Agresszió az iskolában és a drogozás következményeinek ismertetése volt 
nagyon fontos 

c. Középiskolában - szintén az Internet veszélyei, valamint a droghasználat 
következményei kardinálisak 

2016. évben 520 előadást tartottunk általános- és középiskolákban. Egy-egy iskolában akár 
egész napos programokon is részt vettünk. 

Tapasztalataink általánosságban, hogy a fiatalok nincsenek tisztában tetteik 
következményeivel. Bagatellizálnak minden iskolában vagy az intézményen kívül történt 
esetet, ami akár szabálysértéssé, rosszabb esetben bűncselekménnyé fajulhat. Az interaktív 
előadásokon kiderült, hogy tájékozottak a nagyvilág dolgaival kapcsolatban, ismerik az 
aktuális dizájner-drogokat, de nincsenek tisztában azzal, hogy használóként, terjesztőként 
milyen következmények várnak rájuk. Az internetet rendszeresen használják 

8.3 A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

A Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016.01.01 -től 2016.12.31-ig terjedő 
időszakban összesen 94 családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmény történt. 

Az adatokat figyelembe véve továbbra is jellemző , hogy az elkövetők többsége férfi, az 
áldozati oldalt tekintve a sértettek többsége nő. A bűncselekmények sértetti oldaláról 
megközelítve a sé1iettek között 60 nő és 10 férfi szerepel, míg az elkövetők között 4 nő és 51 
férfi . 
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A férfiak többnyire inkább a személy elleni bűncselekmények áldozataivá válnak, volt párjuk, 
annak új párja bántalmazza őket. 

A helyszínt és az időpontot tekintve nem tapasztaltunk új jelenségeket. A legtöbb családon 
belüli erőszak helyszíneként a lakás szerepel, esetenként közterületek, vagy gépjárművek. 

Elkövetés időpontját tekintve szinte kiegyenlített a nappali és éjszakai elkövetés számaránya. 
Bár az erőszakos cselekményeket tekintve a bűncselekmények legnagyobb arányban az 
éjszakai órákban történnek. A módszereket tekintve új típusú elkövetési módszerek nem 
jelentek meg. 

Területi megoszlás tekintetében a bűncselekmények számát és rendszerességét tekintve 
Gödöllő, Veresegyház, Kistarcsa és Pécel területén történik a legtöbb ilyen jellegű 

bűncselekmény. 

A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények bejelentését követően, a 
szükséges halaszthatatlan nyomozati cselekmények azonnal végrehajtásra kerülnek. 
Amennyiben a gyanú megalapozott a nyomozás elrendelésre kerül. 
A testi sértés bűncselekmények elkövetésekor az esetek túlnyomó részében kiváltó ok az 
alkohol túlzott mértéke miatt kialakuló családi veszekedés. 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények elkövetésére jellemző, hogy zömmel a 
szerényebb viszonyok között élő, aluliskolázott családokon belül történik. Itt számos esetben 
a szülők egyike vagy mindkettő alkoholos befolyásoltság alatt áll , és ezen állapotukban 
valósulnak meg rendszeres veszekedések, amelyek bántalmazásig is fajulhatnak. Kisebb részt 
tesz ki az ilyen bűncselekményeken belül a szülőkre vonatkozó kötelezettség elmulasztása, 
illetve bűncselekményre felbujtás. 
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények vizsgálata esetében megállapítható, hogy az elkövető 
és a sértett rendszerint egy háztartásban él. 
Garázdaság esetén, sok esetben ittas állapotban lévők családi veszekedése volt az elsődleges 
kiváltó ok, amely számos esetben zajlott közterületen bántalmazással párosulva. 
A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknél magas a látencia, ami alapjaiban 
nehezíti meg a rendőrség felderítő munkáját. 

Az esetek többségében a családon belül történt bűncselekmények, kiváltképpen a kiskorú 
veszélyeztetése, nemi erkölcs elleni bűncselekmények vizsgálatát olyan rendőrnő hajtja végre, 
aki rendelkezik a helyzethez elengedhetetlen empatikus készségekkel. 

A kihallgatásokat a nyomozati szakaszban, valamint a vádelőkészítő szakban olyan kollégák 
végzik, aki megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel, tapasztalattal rendelkeznek. A 
nyomozati cselekmények során a sértettekkel kíméletes módon, jogaiknak, érdekeiknek 
fi gyelembevételével járnak el a másodlagos áldozattá válás elkerülése érdekében. 
Amennyiben szükséges szaktanácsadót, pszichológusok véleményét kérjük ki az ügy sikeres 
lefolytatása érdekében. 
A tanú- és áldozatvédelmi szempontok a törvény nyújtotta lehetőségekkel, a felvilágosítás 
megadásával a l ehetőségekhez mérten a sértettek másodlagos áldozattá válás elkerülésének 
maximális előtérbe helyezésével érvényesülnek. 
A Gödöllői Rendőrkapitányságon a lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk a 
gyermekeket nyugodt körülmények között kihallgatni. Általában zárt ajtók mögött bizalmas 
légkörben történnek a kihallgatások. 
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8.4 A kábítószer prevenció helyzete 

A Kapitányságon folyamatosan figyelemmel kísértük a bűnügyi statisztikát, a kábítószer 
használatából eredő veszélyeztető tényezőket, a közösségi megelőzés szereplőinek 

bevonásával intézkedtünk azok csökkentéséről. 
Fogadóórát tartunk minden hónap első hétfőjén, 15:00-16:00 óra közötti időben, a telefonos 
ügyelet minden hónap második hétfőjén 15:00-16:00 óra közötti időben kerül megtartásra, 
mely rendszeres és folyamatos. A drog-prevenciós munkával kapcsolatosan a tapasztalat, 
hogy általában a fiatalok küszködnek ilyen jellegű problémákkal, akik nem ismerik fel az 
ebben rejlő veszélyeket. Nagy a kortárs baráti társaság hatása, ill. olyan körülmények között 
élnek, ahol a szülő nem látja a problémát, ezért a fiatalok nem jutnak segítséghez. 

8.5 A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és 
programjainak bemutatása 

Az év folyamán több baleset-megelőzési célzatú rendezvényt szerveztünk iskolákban, 
településeken, egyéb helyeken. 

Sajtókapcsolataink a Rendőrkapitányságon folyó kommunikációs munka szervezettségének is 
köszönhetően kiszélesedtek, már megjelentünk országos médiákban is. Részt vettünk a Pest 
Megyei Baleset - Megelőzési Bizottság által kezdeményezett egyéb kampányokban. Továbbá 
21 esetben pedig baleset-megelőzési célzattal kerültek megrendezésre közlekedési akciók. 
Szakmai tanácsainkkal, gyakorlati közreműködésünkkel több településen segítettük a forgalmi 
renddel kapcsolatos problémák megoldását, a közlekedés biztonságosabbá tételét. 
Elemeztük a 2016. évben bekö 1etkezett halálos kimenetelű és személyi sérüléses közúti 
közlekedési baleseteket is. 

A "Látni és Látszani" plusz kampány keretein belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a 
polgárőrség együttműködésével a forgalomban részt vevő járművek műszaki átvizsgálásra 
kerültek valamint baleset-megelőzési promóciós szóróanyagok kerültek kiosztásra. 

A Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított prevenciós anyagok 
kiosztásával, plakátok kihelyezésével , a helyi médiatartalom - szolgáltatók folyamatos 
tájékoztatásával felhívtuk a közlekedők figyelmét az aktuális baleseti kockázatokra, 
megelőzési lehetőségekre. 

Szakhatósági tevékenységünk során véleményeztük a forgalmi rend kialakításával, 
forgalombiztonsági eszközök kihelyezésével kapcsolatos hatósági megkereséseket. 
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8.6 „Iskola Rendőre" Program: 

Az „Iskola rendőre" elnevezésű program keretében, az illetékességi területünkön összesen 4 7 
oktatási intézménnyel tartunk fent kapcsolatot. A tanév kezdete óta 28 fő rendőr látogatja 
rendszeresen a 3 8 általános és 9 középfokú iskolát. Kollégáink a rendszeres beszélgetések, 
előadások során találkoznak a diákokkal, tanárokkal. 

Az általános baleset-, bűnmegelőzési tanácsadásokon kívül, alkalmanként konkrét 
esettanulmányokba is bevonják őket. Több alkalommal előfordult, hogy a kialakult 
bizalomnak köszönhetően hasznos, konkrét bűncselekmények felderítéséhez vezető 

információkat kaptak kollégáink. 

9. Együttműködés 

9.1. A Gödöllő Rendőrkapitányság vezetése kiemelt figyelmet fordít az 
önkormányzatokkal, a járási hivatalok munkatársaival, a helyi bíróság és ügyészség 
dolgozóival, valamint a társhatóságokkal. 
A hatékony működés elengedhetetlen feltétele az aktuálisan felmerülő problémákra minél 
gyorsabb reagálás, megoldás megtalálása. E cél elérése érdekében rendszeres a kapcsolattartás 
az országgyiílési képviselőkkel, polgármesterekkel, a kisebbségi önkormányzatok 
vezetőivel, valamint a civil szervezetekkel. 

9.2 A Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén 24 együttműködési 

megállapodással rendelkező polgárőr egyesület folytat közbiztonsági tevékenységet. 

Polgárőrökkel 480 alkalommal, 888 fő polgárőr részvételével, 5.683 órában láttunk el 
közös szolgálatot. Ezen szolgálatok során 21 fő előállítására, 9 fő elfogására került sor, 108 
fővel szemben szabálysértési, 20 fővel szemben büntető feljelentést tettünk, valamint 560 
fővel szemben 4.335.000 Ft. helyszíni bírságot szabtunk ki. 
A Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2012. évi CXX. törvény 
hatálybalépésétől kezdődően 2016. december 31-ig 8 települési közterület - felügyelővel, 3 
mezőőri szolgálattal van a jogszabály által meghatározott együttműködési megállapodás. 

9.3 Gyakorlati tapasztalataink szerint napi szinten jellemzően a közterület-felügyelőkkel 

valósul meg a közös feladatellátás, tekintettel arra, hogy leginkább ők látnak el hasonló 
jellegű rendészeti feladatokat, mint a rendőrség. 
Az egyéb rendészeti feladatot ellátó személyek, elsősorban a hivatásos vadászok, erdészeti 
személyzet, természetvédelmi őrök, mezőőrök leginkább előre egyeztetett, demonstratív 
jellegű akciókban vesznek részt. 

Egyes rendészeti feladatot ellátó személlyel 156 esetben, 167 fő közreműködésével, 650 
órában láttunk el közös szolgálatot. 
A közös feladatellátások során 236 fővel szemben tettünk szabálysértési feljelentést, 1 fővel 

szemben büntető feljelentés, 370 fővel szemben 5.390.000 Ft. helyszíni bírságot szabtunk ki . 
Az előző években kialakított együttműködés keretében 2016-ban több alkalommal 
szerveztünk közös ellenőrzést egy - egy településrészen az áram, gázszolgáltató cégekkel, 
melynek elsősorban az illegális szolgáltatás használat felderítése és megszüntetése volt a cél. 
Az ellenőrzések keretében vizsgáltuk a közveszély okozás megvalósulásának lehetőségét. 
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9.4 Alkalomszerűen szerveztünk piacokon, engedéllyel működő színesfém - felvásárló 
helyeken a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve tevékenység ellenőrzéseket. 
A rendőrkapitányságunkkal szomszédos - a BRFK, Nógrád megye, valamint Heves megye 
- érintett rendőrkapitányságaival, alkalmanként taiiottunk közbiztonsági - közlekedési 
ellenőrzéseket, melyek túlnyomó részt eredményesek voltak. 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 2016-ban nagyrészt teljesítette a kitűzött céljait. Végrehajtotta 

a jogszabályokból, normákból, vezetői utasításokból, szakmai elvárásokból adódó feladatait. 

A napi rendőri munkát sikerült összhangba hozni a társadalmi elvárásokkal. A lakossági 

visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a végrehajtói állomány tekintetében is sikerült 

meghonosítani az úgynevezett szolgáltató jelleget, nagyobb irányunkba az állampolgári 

bizalom. 

Nagyrészt eredményes volt tevékenységünk a települések közbiztonságának fenntartásában, 

fokozott figyelmet szenteltünk a kistelepülések és a külterületek rendjére, valamint az 

állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni 

eredményes fellépésnek. 

Törvényesen, hatékonyan jártunk el a bűncselekmények elkövetőivel szemben, azonban 

tagadhatatlan, hogy az eredményesség vonatkozásában nem teljesültek a kitűzött célok. 

Magas szintű jogszolgáltatást szolgáltattunk és szolgáltatunk a rendőrséghez forduló 

állampolgárok részére, érvényre juttatjuk az állampolgárbarát modellt. 

A fenti összegzést támasztják alá a Belügyminisztérium által az önkormányzatok részére 

megküldött kérdőíves felmérésre adott válaszok, mely szerint az önkormányzatok a 

Gödöllői Rendőrkapitányság munkáját 5-ös skálán 4,42-re értékelték. A felmérésben 

adott értékeléseket az alábbi táblázatban szemléltetem: 
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Település Értékelés Település Értékelés 

ASZÓD 4,44 KEREPES 3,81 

BAG - KISTARCSA 4,63 

CSÖMÖR 4,13 MOGYORÓD 4,69 

DÁNY 4,06 NAGYTARCSA 4,31 

DOMONY - PÉCEL -

ERDŐKERTES 3,69 SZADA 3,44 

GALGAHÉVÍZ 4,94 TURA 4,3 1 

GALGAMÁCSA 5,00 VALKÓ 4,31 

GÖDÖLLŐ 4,13 VÁCEGRES 4,38 

HÉVIZGYÖRK 4,63 VÁCSZENTLÁSZLÓ 4,94 

IKLAD 4,88 VERESEGYHÁZ 4,50 

ISASZEG 4,44 VERSEG 5,00 

KARTAL 4,69 ZSÁMBOK 4,31 

Gödöllő Rendőrkapitányság átlagértékelése: 4,42 

SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2017. ÉVRE 

• A bűnügyi szolgálati ág eredményességének javítása, különösen a lopások, betöréses 
lopások és lakásbetörések tekintetében. 

• Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása. 
• A helyszíni intézkedések - szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások - színvonalának és 

eredményességének további javítása. 
• Az állomány intézkedési aktivitásának szinten tartása, növelése. A 

rendezvénybiztosítások színvonalának magas szinten tartása. Részvétel és 
együttműködés az illegális migráció elleni feladatok ellátásában. 
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• A balesetek számának csökkentése, a halálos kimenetelű balesetek számának 
visszaszorítása, az ittas járművezetések elleni hatékony fellépés. 

• Intézkedni kell a rendőri ellenőrzések során a vhKKEP ellenőrzésére szolgáló új 
eszközök kiegészítő funkcióinak bevezetésével járó leghatékonyabb alkalmazására. 

e Továbbra is cél a jogszabályban előírt eljárási határidők maradéktalan betartása, a 
kérelemre indult eljárásokban a rendőrség szolgáltató jellegének erősítése, valamint az 
ügyfelekkel kialakított jó viszony fenntartása, amely a jogi normák által meghatározott 
kereteken belül a hatóság és az ügyfelek kölcsönös együttműködésén és tiszteletén 
alapul. 

• A szabálysértési hatóságok a megváltozott jogi környezetnek megfelelően minél 
magasabb szakmai színvonalon végezzék tevékenységüket. 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Képviselő Testület! 

Ennyiben tudtam és kívántam bemutatni a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi főbb 

tevékenységeit, a beszámolóhoz mellékelem a bűnügyi valamint a rendészeti mutatók 
alakulásáról készített grafikonokat, valamint az Önök által irányított településről e 
tárgykörben készített, a helyi sajátosságok bemutatását előtérbe helyező beszámolót. 

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel azt 
egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el. 

Gödöllő, 2017. március 6. 

Tisztelettel: 
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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr! 

A rendőrségről szóló törvény irJa elő azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló 
előterj esztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy Gödöllő település közbiztonságáról 
számolok be. 

1. 

Gödöllő területének rendőri lefedettsége 

Tájékoztatom Önöket, hogy a városunk közbiztonságának és közlekedésbiztonságának a 
fenntartása, a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, az elkövetők felderítése terén 
támasztott elvárásoknak a Gödöllő Rendőrkapitányság a 2016-os évben is maradéktalanul 
próbált megfelelni. 

A kitűzött célok elérése érdekében a város területén folyamatosan, napi 24 órában 
biztosítottuk a rendőri jelenlétet, a lakossági bejelentésekre történő azonnali reagálást, 
valamint intézkedést minden olyan ügyben, amely rendőri beavatkozást igényel. Ezen 
feladatokat elsősorban a járőrszolgálat, valamint a 4 fős gödöllői körzeti megbízotti szolgálat 
látta el, együttműködve a bűnügyi szolgálat nyomozóival, vizsgálóival, esetenként a 
Készenléti Rendőrség beosztottaival. 

Heti szinten elemeztük, kiemelten figyeltük Gödöllő bűnügyi , közbiztonsági helyzetének 
változását, majd ennek függvényében vezényeltük az adott városrészre a közterületi 
szolgáltunkat. 

Rendszeres gyalogos szolgálattal, közvetlen rendőri jelenléttel próbáltuk a város közterületein 
megelőzni a bűncselekmények kialakulását. Szintén kitüntetett figyelmet kapott Gödöllő 
külterületi részeinek rendőri ellenőrzése, a rendőri jelenlét biztosítása, ahol elsődleges célunk 
a kisebb értékű vagyon elleni jogsértő cselekmények elkövetésének a megelőzése volt. 

Az elmúlt évben is - az előző évekhez hasonlóan - Gödöllő város területén a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének növelése, illetőleg a közbiztonság javítása, a bűncselekmények 
megelőzése volt a cél. Az év során az ORFK vezetése által elrendelt, elsősorban az illegális 
migránsok kiszűrésére, elfogására kiadott intézkedési terv keretében a helyi erők bevonásával 
napi visszatérő ellenőrzés keretében láttuk el a város védelmét. 

Ezen fokozott ellenőrzések céljaként a fenti célon kívül a rendőri jelenlétünkkel a lakossággal 
történő közvetlenebb kapcsolattartást preferáltuk, valamint visszatartó erőként funkcionáltunk 
a jogsértés elkövetőivel szemben. 
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II. 

Gödöllő város bűnügyi helyzete 

Gödöllő város vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 
2016-ban 19%-al növekedett az előző évhez képest, szám szerint 581 darab 
bűncselekménnyel követtek el többet, mint 2015-ben. (jelen adatok vonatkozásában meg kell 
említeni, hogy a jelentős bűncselelanényi szám növekedés egy, a 2016-os évben befejezett, de 
több mint 2 éve elhúzódó, 480 rendbeli intellektuális közokirat- hamisítás és egyéb, ehez 
kapcsolódó bűncselekménynek „ köszönhető", ami az itt élők szubjektív közbiztonság érzetét 
negatívan nem befolyásolta). 
Az elmúlt 7 év bűncselekményi számadatait vizsgálva látható, hogy a településen elkövetett 
bűncselekményszám a 2011-es évben csúcsosodott ki, azóta folyamatos csökkenés 
tapasztalható. 
Az elmúlt évben az összes bűncselekménynek a 18%-át a kiemelt vagyon elleni 
bűncselekmények (lopás, rablás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) adták. 

Bűncselekmények számának alakulása 
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A kiemelten kezelt bűncselekmények értékelése 

Az elmúlt év adatait elemezve megállapítható, hogy sajnos szinte mindegyik, az alábbi 
táblázatban szerepeltetett deliktumban emelkedést regisztráltunk, így 20 17-re mindenképpen 
feladatként kell, hogy magunk elé tűzzük, hogy a városban a közterületen elkövetett 
bűncselekmények terén valamint a kiemelten kezelt bűncselekmények terén is csökkenést 
érjünk el. 
Ezen eredmény elérése érdekében mind a rendőrség, mind a település részéről a közbiztonság 
javítása érdekében további együttes erőfeszítéseknek van helye. 
A rendőrség részéről elmondható, hogy a településen elkövetett bűncselekmények elkövetőit 
nagy számban sikerült felderíteni, eljárás alá vonni, valamint az elmúlt évben folyamatosan 
nagyobb rendőri jelenlétet tudtunk a közterületen biztosítani. 
A városban telepített - önkormányzat által üzemeltetett - kamerarendszer nagymértékben 
segítette a bűncselekmény elkövetőinek a felderítését. Több esetben előfordult, hogy a 
kamerafelvételek visszanézése járult hozzá az elkövető eredményes felderítéséhez, illetve az 
elkövetés bizonyításához. 

Szintén itt kell megemlíteni, hogy a Gödöllőn már évek óta folyamatosan, aktívan működő 
polgárőrség jelenléte nagymértékben hozzájárul a település közbiztonságának, bűnügyi 
helyzetének a javításához. 

A város területén elkövetett bűncselekmények legnagyobb hányadát a korábbi évekhez 
hasonlóan 2016-ban is a személyek javai elleni bűncselekmény kategória tette ki. 

Rendőri eljárásban regisztrált, lliemelten kezelt bűncselekmények számának 
alakulása 

Bűncselekmény kategóriák 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Testi összesen 11 13 21 13 15 14 8 
sértés súlyos 7 10 17 10 11 9 7 

halált okozó - - - - - - -
Kiskorú veszélyeztetése 7 0 5 3 9 3 6 
Garázdaság 5 19 15 10 17 13 17 
Önbíráskodás 2 1 - 2 2 1 -
Visszaélés kábítószerrel 5 - 4 2 1 3 -
Lopás összesen 492 563 588 487 376 323 420 

személygépkocsi lopás 28 33 27 13 8 4 6 
zárt gépjármű feltörés 29 20 20 12 21 8 29 
lakásbetörés 86 73 99 89 56 89 119 

Rablás 23 8 6 5 2 3 2 
Kifosztás 1 1 - - 3 1 1 
Zsarolás - 2 4 1 3 1 -
Rongálás 31 60 66 44 20 23 34 
Orgazdaság - - 3 1 3 1 1 
Jármű önkényes elvétele 2 4 1 3 5 4 -
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Az elmúlt évben Gödöllő területén a járművekkel kapcsolatos elkövetési magatartás 
(személygépkocsi lopás, jármű önkényes elvétele) tekintetében döntően negatív változás 
következett be, a telepü lésen 2016-ban 6 esetben történt gépjármű lopás, azonban a jármű 
önkényes elvétele bűncselekmény nem vált ismertté. A statisztikai adatokból az is kiválóan 
tükröződik, hogy sikerült a gépj árműlopások terén a 2014-es szintet tartani, ugyanis azévben 
sikerült e deliktumok számát szinte a felére csökkenteni. 

A személyek vagyontárgyaira irányuló bűncselekmények mellett a lakosság biztonságérzetét 
nagyban befolyásolják az olyan jogsértések, melyeket a személyek ellen közvetlenül követnek 
el. Az ilyen kifejezetten kiemelten kezelt bűncselekmény típusok a rablás és a kifosztás. A 
rablás bűncselekménye vonatkozásában elmondható, hogy a 2015-ös évhez képest 2016-ban 
egy esettel kevesebbszer történt a településen rablás, e mellett stagnált a kifosztás 
bűncselekmény. 

A testi sértés - mint bűncselekményi kategória - elkövetése leginkább egy-egy zárt közegben 
(család, ismerősök, stb.) történik. A Rendőrség részéről ezzel kapcsolatosan megelőző 
tevékenységet nagyon nehéz folytatni, nem úgy, mint a vagyon elleni és a közterületi 
bűncselekmények esetében, ahol mind a rendőrség, mind az önkormányzatok és rendészeti 
feladatot ellátó szervek együttesen különböző eredményes bűnmegelőzési tevékenységet 
tudnak végezni. A testi sértés elkövetésének alakulására így nagyon kevés mértékben bírunk 
ráhatással. Ezen a téren mégis csökkenés tapasztalható a 2015-ös évhez képest. Szintén a 
lakosság biztonságérzetére van hatással egy-egy közterületi garázda jellegű magatartás 
kifejtése. Ezen a téren növekedés történt 2016-ban. 

A lakosságot leginkább irritáló bűncselekményi kategória, a lopások terén sajnos 30 %-os 
növekedést regisztráltunk, 97 db lopással többet követtek el a területen. A gépjármű 
feltöréseket száma szintén jelentős mértékben növekedett. 

Az év során a településen elkövetett vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása és a 
hasonló bűncselekmények megelőzése, a felderítés fokozása érdekében a veszélyeztetett 
településrészeken fokoztuk a gépkocsizó és gyalogos járőrszolgálatokat, melyekbe a Bűnügyi 
Osztály állománya is bevonásra került. Több ügyben értünk el eredményeket, melyekben az 
eljárás esetenként előzetes letartóztatás mellett folytattuk le. 

Gödöllő vonatkozásában folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett 
bűncselekményeket, tulajdon elleni szabálysértéseket, melyek alapján több esetben került sor 
fokozott ellenőrzések elrendelésére. 

A szolgálatok ellátása során fokozott figyelemmel voltunk és vagyunk a már ismertté vált 
helyi bűnelkövetői körök figyelemmel kísérésére, valamint a településen megjelenő gyanús 
személyekre, járművekre. 

III. 
Gödöllő város közbiztonsági 

(közlekedési és közrendvédelmi) helyzete 

Az elmúlt évben Gödöllő város illetékességi területén összesen 156 db olyan közlekedési 
baleset történt, mely során rendőri intézkedésre került sor. Ezen számadatból látszik, hogy az 
ismertté vált baleseti szám gyakorlatilag stagnált. 
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Ba lesetek kimenetelének megoszlása 
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Dsúlyos könnyű o anyagi káros o halálos 

A diagram alapján látható, hogy korábbi évben növekvő baleseti szám további jelentős 
emelkedését sikerült meggátolni és szinten tartani . 

A baleseti szám stagnálása mellett elmondható, hogy a korábbi évektől eltérően 20 16-ban, 
Gödöllő város területén 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset is bekövetkezett. Az értékelt 
évben 10 esetben súlyos, míg 39 esetben könnyű sérülés lett a baleset következménye. 
Személyi sérülés nélküli, csak anyagi kárral járó közlekedési baleset 105 alkalommal 
következett be. 

Az elmúlt évben - 2015-ös évhez képest - csökkent a súlyos sérüléssel járó balesetek száma, 
valamint emelkedett a könnyű sérüléses balesetek száma is. Az anyagi káros balesetek 
esetében is sikerült minimális csökkenést elérnünk. 
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Közlekedésrendészeti tevékenységünkkel kapcsolatos tevékenységünk az iskolai tanítási 
napokon a gyalogátkelőhelyeknél a közlekedésben résztvevők segítése. Amennyiben más 
feladat végrehajtása nem jelentkezett, úgy minden esetben biztosítottuk a reggeli órákban a 
közterületi állomány jelenlétét. 

A közrendvédelmi szolgálat kiemelt prioritással kezelte a körözött személyek elfogását, majd 
a bíróságokhoz, büntetés-végrehajtási intézetekhez, nyomozó hatóságokhoz történő 

előállítását. 

A körzeti megbízottak részére feladatul szabtuk meg, hogy rendszeresen ellenőrizzék a 
település kül-és belterületi részein élő időskorú, potenciálisan veszélyeztetett személyeket, 
akiknek a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megadták, ezzel is elősegítve, hogy ne 
váljanak áldozattá. 

Az elmúlt évben is kiemelten kezeltük a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 

felderítését, bíróság elé állítás kezdeményezését. 

Prioritásként kezeltük az iskolás gyermek-és fiatalkorú személyek által, valamint sérelmükre 
elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését, megakadályozását. Ennek érdekében - a 
jogszabályváltozás következményeként - az iskolai tanítási napokon a rendőri állomány 
részére feladataként szabtuk meg, hogy a tanítási időben a közterületen csavargó 
gyermekkorú személyeket kísérjék be az adott oktatási intézménybe, majd ott a nevelőknek a 
gyermeket adják át. 

Az iskolákban történő bün- és baleset megelőzési tevékenységünk hatékonyabb végrehajtása 
érdekében a rendőrkapitányságon 1 főt bíztunk meg kifejezetten ezen feladatkör ellátásával. 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a társszervezettekkel való együttműködésünk 

folyamatos és zökkenőmentes volt. Mind a helyi közterület felügyelettel, mind a polgárőrség 
tagjaival együttműködve végeztük a különböző gödöllői városi rendezvények rendkívüli 
eseményektől mentes biztosítását. 

Jelentős lakosság létszámot megmozgató rendezvényeink biztosítását maximális 
erőfeszítéssel , az önkormányzat és a város lakóinak megelégedettsége mellet hajtottuk végre. 

IV. 

Következtetések 

1. A bűncselekmények számát illetően Gödöllő településre vonatkozóan növekedés 
tapasztalható. A bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni cselekmények 
dominálnak. 

2. A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában a több éves tendenciát 
vizsgálva kijelenthető, hogy a garázdaság elkövetése ingadozik, 2016. évben 
emelkedést mutat. 
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3. Az egyre aktívabb, hatékonyabb bűnmegelőzési , iskolarendőri programnak 
köszönhetően az iskolákhoz kötődő , fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények a 
városban gyakorlatilag megszűntek. 

4. A kábítószer bűnözés jelenléte az összbűncselekményi számhoz mérten továbbra sem 
számottevő . Meg kell azonban jegyezni, hogy e téren egészen bizonyos, hogy 
nagymértékű látencia tapasztalható, ez általánosságban kijelenthető. 

5. A közlekedési balesetek vonatkozásában növekedés következett be, a város 
vonatkozásában a balesetek nagy része a főközlekedési utakra koncentrálódik. 

v. 

Tervezett feladatok 

1. A közrend, közbiztonság fe1mtartása érdekében a rendőri közterületi jelenlét további 
fokozásával meg kell akadályozni a garázda jellegű cselekmények számának további 
emelkedését. 

2. A bűncselekmények számát érintően csökkenés elérésére kell törekednünk a 2017-es 
évben. A bűncselekményeken belül a vagyon elleni bűncselekményi arányt kell 
csökkentenünk, kifejezetten a lakásbetörések számát illetően, amelyekben emelkedés 
mutatkozik a 2015-ös évhez képest. Szintén meg kell tennünk mindent annak 
érdekében, hogy a 2017-es évben, a járművekkel kapcsolatos vagyon elleni 
bűncselekményeket csökkentsük, de legalább szinten tartsuk. 

3. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésével kapcsolatos 
tevékenységünket szükséges fokoznunk, szorgalmazni kívánjuk az ilyen jellegű 
jogsértést elkövető személyek tetten érése esetén a szabálysértési őrizetet, majd 72 
órán belül a bíróság elé állításukat. 

4. A közlekedési balesetek növekvő tendenciáját mindenképp meg kell ál lítanunk. A 
halálos kimenetelű balesetek számát a korábbi évekhez hasonlóan minimális értékre 
szeretnénk redukálni. Kiemelten fogjuk ellenőrizni a baleseti szempontból 
veszélyeztetett utakat. Ennek érdekében fokozni fogjuk a közlekedésrendészeti 
állomány közterületi jelenlétét, a sebességmérő készüléket folyamatosan üzemeltetni 
kívánjuk a település több pontján. 
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Tisztelt Képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! 

Ezúton fejezem ki köszönetemet az elmúlt évben nyújtott erkölcsi és anyagi jellegű 

támogatásukért. A Gödöllői Rendőrkapitányság áll ománya képes és kész arra, hogy Gödöllő 
településen a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa. Erőfeszítéseket teszünk 
annak érdekében, hogy település lakóiban tudatosítsuk: a közbiztonság alapvetően az adott 
társadalom terméke, ennek a terméknek ára van, a minőségét, pedig alapvetően az 
befolyásolja, hogy annak alakításában ki és mennyire vállal szerepet. 

Kérem, hogy az előterj esztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel azt 
egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el. 

Gödöllő, 2017. március 06. 

~~ 
Lajmer György r. alezredes 

mb. Kapitányságvezető 
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya(%) 

2010-2016. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság 
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