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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 évhez hasonlóan két részből áll. 
Az első részben bemutatom Önöknek a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. 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 2019. évben is mindent megtett a települések rendjéért, a lakosság 
nyugalmáért.

Az állomány rendkívüli komoly erőfeszítéseket tett 2019-ban is azért, hogy a rendőrkapitányság a 
kitűzött céljait megközelítse, elérje és a célokhoz kapcsolt feladatokat megoldja. Folyamatosan 
változunk és alkalmazkodunk annak érdekében, hogy Iliinél nagyobb hatékonysággal végezzük el 
feladatainkat és a lakosságot minél nagyobb hatékonysággal és minőségben „kiszolgálhassuk”.

I. A Gödöllői Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása az elkövetés helye szerint

A Gödöllői Rendőrkapitányságon a rendőri eljárásokban összesen rögzített bűncselekmények 
száma 2018. éves 2.484 darab számról 2019. évben 4.797 darabszámra emelkedett, mely 193,12 
százalékpontos emelkedést jelent. •

Ez a jelentős mértékű bűncselekményszám növekedés annak tudható be, hogy 2019. évben lezárásra 
került egy sorozat ügy ( hamis magánokirat felhasználása és hivatali visszaélés bűncselekmények 
), 2.660 eredményes lappal.

Az ismerné váll bűncselekmények számának alakulása 5 év távlatában'

2015. 2016. 2017. 2018. 2019
Bűncselekmények száma, 

járulékos bűncselekményekkel
2767 2796 2664 2482 4797

Erőteljes csökkenés regisztrálható 2019. évben a rendőri eljárásokban összesen rögzített 
bűncselekmények számában 2018. évhez képest Gödöllő, Iklad, Nagytarcsa, Pccel, Szada, Túra, 
Vácegres, valamint Zsámbok településeken.
2018. évhez képest érezhető emelkedést mutatnak a méröszámok 2019. évre vonatkozóan a rendőri 
eljárásokban összesen rögzített bűncselekmények számában Kartal, Kerepes, valamint igen kiugró 
mértékben Veresegyház települések tekintetében, mely jelentős emelkedés a lent említettekre 
vezethető vissza.

l.sz. melléklet
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A korábbi évekhez hasonlóan a bűnözés struktúráján belül a vagyon elleni bűncselekmények 
változatlanul meghatározó szerepet töltenek be.

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Az összes közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a 2018, évben rögzített 707- 
röl 2019. évben 669-re mérséklődött.

Az egyes települések vonatkozásában a 2018. éves adatokhoz képest jelentős csökkenés mérhető 
az összes közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számában 2019. évre nézve 
Galgamácsa, Gödöllő, Nagytarcsa, Szada, Vácegres, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok tekintetében. 
A 2018. éves adatokhoz képest 2019. évben az összes közterületen elkövetett regisztrált 
bűncselekmények számában nagyobb emelkedést Domony, Erdőkertes, Isaszeg, Kartal, Kerepes, 
Mogyoród településeken mutatnak a mérőszámok.

A közterületen elkövetett és ismertté vált deliktumok számának alakulása 2019. évben igen vegyes 
képet mutat az előző évhez képest, 15 településünkön csökkenés, 10 településen emelkedés, egy 
településen pedig stagnálás állapítható meg.

? melléklet

1.3. A regisztrált bűncselekmények 1.000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
tértözőttség)

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén - a KSH adataival számolva - 2018. évben 
183.842 fő volt a lakosságszám, ami 2019. első félévére 186.687 főre emelkedett.

A regisztrált bűncselekmények 1.000 lakosra vetített aránya a 2018. évben mutatkozó 13,51 
mérőszámról 2019. évben 25,69 mérőszámra emelkedett, melynek oka az 1.1. pontban kifejtésre 
került.

1.4. A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált, kiemelten kezelt 
bűncselekmények számának alakulása

A kiemel Len kezelt bűncselekmények száma a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 
a 2018. évben legisztiált 1341 bűncselekményhez képest 2019. évben 1373 ra, 32 
buncselekményszámmal emelkedett, ami 2,39 százalékpontos emelkedést eiedményezett.

3. aj. mvlléklist

Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények

Emberölés miatt a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területével kapcsolatban 5 esetben 
került sor nyomozás befejezésére 2018. évbon, míg 2019. évben 3 esetben.

A regiszirált testi sértések száma (a 7018 éves adat' 80, 2019 éves adat' 5?), ezen belül a súlyos 
testi sértések száma a 2018. éves adatokhoz képest 2019. évben 42-röl 32-re, 23,8 százalék ponttal 
csökkent a halált okozó testi sértések száma az. előző évhez hasonlóan nulla.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 2018. és 2019. évben egyaránt 6-6 alkalommal.
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Vagyon elleni bűncselekmények

A kiemelt bűncselekmény kategóriákban a lopások száma 2019. évben, az előző évhez 
viszonyítva 6,09 százalék ponttal (1034-1097) nőtt.

A betöréses lopások száma - 2019. évben az előző évhez viszonyítva - 2018. évi adat: 333- 2019. 
évi adat: 361 - 8,41 százalékpontos emelkedést mutat, ezen belül a lakásbetörések száma is nőtl- 
2018. évi adat: 216,2019. évi adat: 248 ami 14,81 százalékpontos emelkedést jelent.

A gépkocsi lopások számában 2019. évben jelentős emelkedés volt tapasztalható (2018. évi adat: 
12,2019. évi adat: 29).

Ez évben is kiemelt figyelmet fordít a Rendőrkapitányság a megelőzés hatékonyságának 
növelésére, elsősorban a nyílt és demonstratív rendőri erők közterületi megjelenítésével, valamint 
a helyi önvédelmi szervezetek bevonásával, a megelőzés fontosságának hangsúlyozásával.

A zárt gépjármű feltörések száma szintén jelentős emelkedést mutat - 2018. évi adat: 42, 2019. 
évi adat: 77 melynek visszaszorítása érdekében szintén a megelőzésen van a hangsúly.

Jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma szintén jelentős emelkedést mutat 2018. évi 
adat: 9, 2019. évi adat: 25 amely tendencia visszafordítása éidekében szintén nagy hangsúlyt kell 
fektetni a megelőzésre.

A Kapitányság illetékességi területén rongálás bűncselekmény elkövetése miatt a 2018-as 87 
esetszámhoz viszonyítva 2019. évben 107eset volt regisztrálva.

Ezen bűncselekmény típus esetén szintén a megelőzés, a közterületi jelenlét, a közbiztonság 
érdekében tevékenykedő társzervek együttes fellépése szükséges.

Orgazdaság bűncselekmény 2018. évben 3, 2019. évben 1 esetben lett regisztrálva.

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben a rablás bűncselekmények 
szám - az előző évek tendenciáját követve - csökkent.

2018. évhez mérten 10-ről 8-ra, 20 százalékponttal tovább csökkent a rablás bűncselekmények 
száma.

Kifosztás bűncselekmény miatt az értékelt időszakban 1 esetben indítottunk büntetőeljárást az 
előző évi 17-tel szemben, ami ^8,8? százalékpontos csökkenés mutat

Zsarolás bűncselekmény 2018. évben 1, 2019. évben 4 esetben jutott hatóságunk tudomására, ami 
szintén jelentés mértékű emelkedést mutat, ám ez három darab számban realizálódik.

Köznyugalom elleni bűncselekmények:

Garázdaság bűncselekmény miatt indított büntetőeljárások száma vonatkozásában erősen 
csökkenő tendencia látható (2018. évi adat: 87, 2019. évi adat: 55), ami 36,78 százalékpontos 
csökkenést mutat.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2019. évben 70,9 %, amely az 
előző évhez képest (56,3 %) 14,6 százalékpontos növekedés, e mutató évek óta emelkedő 
tendenciát láttat.
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4. sz. melléklel

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2019. 
évben 50 %, ami a 2018. évben elért eredménytől 19,6 százalékponttal marad el.

5. sz, melléklet

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

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója az értékelt évben 21,6 
%, mely 6,7 százalékponttal alacsonyabb, mint a 2018. évi eredmény.

- 6. sz. melléklel

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A 2012, április 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.
2019. évben összesen 589 alkalommal (2018-ban 750 eset) folytattunk le szabálysértési előkészítő 
eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság vonatkozásában.

Az eljárások döntő többsége - 391 esetben (2018-ban 521 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 szabálys értése.

Az előkészítő eljárásokban a tulajdon elleni szabálysértési ügyekben a felderítés mutatója 2019. 
évre vonatkoztatva: 40,68 % (2018-ban 33,25 %).

A szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményességi mutatójának fenntartását 2020. 
évben kiemelt feladatként lü/Alk magunk elé

Külön kiemelendő, hogy 2019-ben összesen 141 esetben indítottunk szabálysértési eljárást olyan 
személyekkel szemben, akiket valamely hatóság előzőleg eltiltott a jármű vezetéstől. Ezen 
esetekben az elkövetők a tettenérést követően szabályséitésí Őt izeibe keiültek és velük szemben a 
bíróság 12. órán belül ítéletet hiidetett.

Az elmúlt évben minden egyes ügynél - amikor a lehetőségek fennálltak - vizsgáltuk a 
szabálysértési őrizetbe vétel lehetőségét, bíróság elé állítás végrehajtása céljából. Ennek alapján 
2019-ben 77 fővel szemben alkalmaztuk a bíróság elé állítás jogintézményét.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A halálos balesetek száma 41,7 % kai csökkent, 2018 bán 12 alkalommal, míg 2019, évben a 30 
napos baleseti adatok alapján 7 alkalommal történt halálos kimenetelű közlekedési baleset. A 
baleset bekövetkezéséhez a sebesség nem megfelelő alkalmazása 5 esetben, az elsőbbségadás 
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elmulasztása 1 esetben, oldaltávolság nem megfelelő alkalmazása 2 esetben, az úttest menetirány 
szerinti bal oldalának szabálytalan igénybevétele 1 esetben járult hozzá.

A súlyos balesetek száma a 2018. év adataihoz képest 20,7 %-kal csökkent ( 82-ről 65-re ), a 
könnyű sérüléssel járó balesetek száma 2018 évben 199 db, míg 2019 évben 208 db, ami 4,5 %- 
os növekedést jelent.
Az összes személyi sérüléssel járó balesetek vonatkozásában 4,5 %-os csökkenés 
tapasztalható.

7. sz. melléklet

Baleseti okok:

Az összes személyi sérüléssel járó baleset okait megvizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb 
esetben a sebesség nem megfelelő alkalmazása (gyorshajtás), az elsőbbség meg nem adása, 
valamint a kanyarodási szabályok megszegése vezetett a baleset bekövetkezéséhez.
A sérüléses balesetek 79%-át személygépjármű vezetői okozták. A kerékpárosok 7%-át, a 
gyalogosok pedig 2%-át idéztek elő a baleseteknek.

Az összes személyi sérüléses balesetből (280) 36 esetben volt a baleset részese ittas járművezető. 
Ez az összes baleset számának 12,85 %-a, ( előző évben 6,14 % volt ittas okozó ). 2020-ban a 
balestemegelőzési, közlekedésbiztonsági területen kiemelt figyelmet kell fordítani az ittas 
járművezetők kiszűrésére.

Időbeli megoszlás

A személyi sérüléses balesetek 43%-a délután 12-18 óra között történt, a délelőtt 07-12 óra 
között 27%-a, este 18-22 óra között 11%-a, 22-04 óra között éjszaka 6%, valamint reggel 4-7 óra 
között 13%-a következettbe.

A fenti adatok az illetékességből a különböző településekhez tartozó autópályákon, autóulakon 
bekövetkezett baleseti adatokat is tartalmazzák.

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

A mélységi migrációs kompenzációs ellenőrzésben, majd a Közlekedésbiztonsági Helyzet 
Javításával kapcsolatos, összehangolt komplex jellegű ellenőrzésekben 2019. évben is havi 3 
alkalommal 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 jármüvekből áll. Csekély számban 
tapasztalható román és szlovák hatósági jelzéssel ellátott jármüvek forgalma. Más állam hatósági 
jelzésével ellátott jármüvek forgalma elenyésző. Az ellenőrzések során illegális migrációval 
összefüggő jogsértést nem fedtünk fél. A járőrszolgálatok során a gépkocsizó járőrök kiemelt 
figyelmet fordítottak az eligazításokon rendelkezésükre bocsátott emberkereskedelemmel is 
Összefüggésbe hozható gépjármüvekre, azonban illegális migrációval kapcsolatba hozható 
intézkedésre nem került sor 2019 évben.

II. A Gödöllői Rendőrkapitányság állal a közbiztonság éidekében lett intézkedések 
és az azzal kapcsolatos feladatok
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1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága.

A Gödöllői Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya részére - az előző évhez hasonlóan - 
2019. 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 
Lsaszcg Rendűi Őis 
Túra KMB alosztály 
Aszód Rendőrőrs

Kistarcsa Rendőrőrs 
településeken),
Perel Rendőrőrs 
Veresegyház Rendőrőrs

(Gödöllő városában),
(Ijtaszeg, Dány településeken),
(Túra, Zsámbok, Vácszentlászló, Valkó településeken)
(Aszód, Domony, Iklad, Bag, G algahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal 
településeken),
(Kistarcsa, Csömör, Nagytarcsa, Kerepes, Mogyoród

( Pécel városában), valamint
( Veresegyház, Szada, Erdőkertes, Vácegres, Galgamácsa 
településeken) biztosítja a folyamatos rendőri jelenlétet.

A rendőrkapitányság illetékességi területén napszakonként átlagosan 8-10 fő gépkocsizó járőr 
teljesített szolgálatot valamint a területileg illetékes helyi körzeti megbízottak. A közterületi 
jelenlét fokozásához szükség esetén támogatást kaptunk a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban 
KR) és alkalmanként a Pest MRH< Mélységi Közterületi és Támogató Osztály (továbbiakban 
MEKTO) alegységeitől.

2019. évben a közteiületi jelenlét megteremtésében 11.206 fővel 112.531 közterületi órában vett 
részt a rendészeti állomány.

A közrendvédelmi állomány szolgálatellátásának színvonala a 2019. évben is megfelelő volt. 
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 előre lépések történtek. A 
TIR rendszernek köszönhetően a szolgálat iiáiiyílás a bejelentés helyszínéhez legközelebb levő 
rendőri egységet tudja a helyszínre irányítani.

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

Az ORFK korábbi feladat meghatározása alapján 2019. 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 (elmciült, bűnügyileg releváns adatokat, amelyok a közterületi állomány munkáját 
segíthetik.
A közrendvédelmi szolgálati ág vezetői a rendészeti értekezleten kapott információkat felhasználták 
a járőr- és körzeti megbízotti szolgálat vezényléséhez, napi feladat meghatározásához.
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A közrendvédelmi állomány szolgálatellátásának színvonala a 2019. évben is megfelelő volt. 
Az intézkedési aktivitás mérhető mutatóit - elfogás, szabálysértési feljelentés, büntető feljelentés, 
helyszíni bírság - figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a közrendvédelmi állomány összes, 
számszerűen kimutatható szankcionált intézkedéseinek száma összességében mérséklődött a 2018. 
évben rögzített adatokhoz képest.

A közrendvédelmi állomány részéről 2019. évben 151 fő körözött személy került elfogásra, míg 
2018-ban 204 fő. A körözött személyek elfogásának csökkenése arányban áll a településeinken 
regisztrált, körözési eljárás alatt álló személyek számának csökkenésével K íemelt feladat a körözött 
személyek felkutatás. Rendszeres körözési akciók kerülnek végrehajtásra.

Az elfogások másik jellemző kategóriájában, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek 
esetében az előző évhez képest kismértékű csökkenés tapasztalható (258-ról 253-ra). Az összes 
elfogásunk a tavalyi évhez képest 5,2 %-os csökkenést mutat (544-rŐl 516-ra).

A Gödöllői Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya 2019. évben összesen 438 személyt 
állított elő bűncselekmény elkövetésének gyanúja, a 2018. évi 655 fővel szemben. Ez a csökkenés 
százalékos formában 33,1 %-os csökkenést mutat.

Biztonsági intézkedést 277 esetben foganatosítottunk, míg 2018-ban 343 fővel szemben került sor, 
moly 19,2 % os csökkenést jelent

A bírósági és szabálysértési eljárásokban elővezetés elrendelésére 1.448 esetben került sor. Ezek 
száma érezhetően nem változott a 2018. évhez képest (1.459 eset). Az elmúlt öt évben gyakorlatilag 
megduplázódott az elrendelések száma.

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 a soron 
kívüli intézkedések lefolytatása.

Annak ellenére, hogy a szabálysértéseken belül 2019-ben is kiemelt hangsúlyt fektettünk a tulajdon 
elleni szabálya értések - ezen belül is az illetékességi területünkre egyre kevésbé jellemző fa- és 
termény lopás ok - visszaszorítására, a szabálysértési feljelentéseken belül a közlekedési 
szabálysértések számaránya még mindig jóval magasabb. 2019. évben összesen 1.422 esetben 
éltünk a feljelentés lehetőségével, míg 2018-ben 1 905 alkalommal

A közrendvédelmi állomány helyszínbírságolási tevékenységének mutatója a szabálysértési 
feljelentésekhez hasonlóan csökkent, 6.389 főről, 4.747 főre, amely 25,7 %-os csökkenést mulat. 
Kijelenthető, hogy kollégáim csakis ott és csakis akkor alkalmazzák ezen jogintézményeket, ahol 
azok alkalmazása elkerülhetetlen.

Az egy főre kiszabott I1B összege viszont emelkedett, 10.755 Ft-ról, 13.066 Ft-ra.

Látható, 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 vissz átélő, folyamatos elleuői z.ését itány óztuk elő. Továbbá a helyszíni bírságol, mint 
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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 4.340 (2018-ban 6.688 eset) esetben 
alkalmaztunk alkohol szondát, ebből 247 (2018-ban 286 eset) esetben mutatott a mérés pozitív 
ered m ény t. A 2018-bas évhez képest 13,4 %-os csökkenés tapasztalható. Ezen számadat magában 
foglalja a közigazgatási eljárás (helyszíni bírságolás) során szankcionált járművezetőket is.

a részletes rendészeti adatokat a rendészeti melléklet tartalmazza

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 versenypályán zajló 
rendezvényeken a jelentős látogatói létszám.

Kiemelkedő a FORMA 1 Magyar Nagydíj, amelyre több százezer külföldi és magyar állampolgár 
látogat el. 2019.évben a látogatók száma a versenynapon meghaladta a 110.000 főt.

A 1 luiuntiot ingen több technikai motoisporthoz köthető veisenyt is rendeztek 2019. évben is, 
melyeken hasonlóan nagy nézőszám jelent meg (FIA WTTC verseny, ETRC Kamion vei seny, DTM 
bajnoki futamai, Szilveszter Rally).

Figyelemre méltó a Gödöllői Királyi Kastély látogatottsága is. A Domonyvölgyi Lázár 
Lovaspa rk is remek kikapcsolódást biztosít a magyar és a külföldi állampolgárok számára is, ahol 
mind jelentősebbek a rendezvények és az azokon résztvevők száma. Külföldi hivatalos állami 
delegációk rendszeres programja a fenti helyek látogatása. A mogyoródi csúszdapark is nagy 
tömegeket vonz a nyári időszakban,

A rend ez vény biztosítások szervezésénél alkalmazkodtunk az új gyülekezési törvény elvárásaihoz, 
zökkenőmentes lebonyolításánál minden esetben törekedtünk a szoros együttműködésre a 
szeivezőkkcl, szeivezetékkel. A biztosítási föladatokat icndöri intézkedés nélkül sikerült 
végrehajtani. A kulturális, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, és egyéb rendezvények biztosításában 
is közreműködtek a helyi polgárőr szervezetek és Önkormányzatok. A feladatok végrehajtásába 
bevonásra kerüllek a közlerületfelügyelet munkatársai is.

4. 2018 bán a Gödöllő és az Aszódi Járás illetékességi területén nem került sor katasztrófa, 
illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban rendőri intézkedésre

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelésé.

Kiem élt célunk a KMB státuszok állandó feltöltöttsége, annak érdekében, hogy a lakossághoz a 
legközelebb álló rendőr i állomány föladatát teljes létszámmal tudja teljesíteni

Az állomány tábla szei int a Rendőrkapitányság 34 fő körzeti megbízotti státusszal rendelkezik.
A 34 státuszból jelen állapotok szerint l üres (betöltetlen) hellyel rendelkezünk a Tura KMR 
alosztályon. A státusz betöltése 2019. évben - belső átcsoportosítás vagy a toborzási 
tevékenységünk keletében - vélelmezhetően lealtzálódik.
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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 - testületeik 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 önkormányzatokkal 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 
lehetőséget.
A Rendőr kapitányság 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 igazgatás rendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés,).

7.1. Szabálysértési eljárások

A 2019. évben iktatott szabálysértési ügyek száma 2.527 db volt, melyből 2019. december 31-én 
172 db volt folyamatban, mely az iktatott ügyek 6,8 %-a, azaz az iktatott szabálysértési ügyek 
93,2%-a feldolgozásra került.

Az igazgatásrendészeti osztály feladatai közé tartozik a kiszabott, de be nem fizetett helyszíni 
bírságok végrehajtása. 3.122 db helyszíni bírság került iktatásra 2019. évben, mely az előző évhez 
képest 33,8%-al kevesebb.

Iktatott ügyek számának alakulása

8. számú melléklel

Feljelentések száma, kiszabott ossz, bírság, befizetett ossz, bírság:

9. számú melléklet

7.2. Engedélyügyi szakterület - fegyver

2019. év végi adatok alapján illetékességi területünkön 1.268 természetes személy 4.018 
lőfegyverrel, 3 jogi személy 86 fegyverrel rendelkezett. 1.102 db gáz- és riasztófegyver viselésére, 
és 119 db Flóbert fegyver tartásra van engedély kiadva.
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Területünkön összesen 6 db lőtér található, melyek közül 5 db terep lőtér, (Bolnoka Bt. 
Galgamácsa, Szabó Gábor egyéni vállalkozó Verseg, Galgatáj Vt. Hévizgyörk, Káposztásmegyeri 
Field Target Lövészklub Mogyoród, Pilisi Parkerdő Zrt. Galgamácsa), és 1 db épített pincelőtér 
(Lovas Bt. Csömör), valamint 2 db fegyverjavító műhely üzemel. 3 jogi személy rendelkezik 
engedéllyel fegyvertárolásra, illetve 2019. évben 3 házilagos lőszer gyártási-, szerelési engedélyt 
adtunk ki.

Hatósági tároláson jelenleg összesen 6 fő 15 db vadász-és sport, illetve Flóbert fegyverét tároltatjuk, 
melyek 5 esetben a hagyatéki eljárás jogerős befejezésig, valamint 1 fő esetében pedig 
fegyvertartási engedélyének visszavonása miatt.

Eves ellenőrzés alkalmával 2.093 fő került ellenőrzésére, az ellenőrzés alapján intézkedésre nem 
volt szükség
Közrendvédelmi állomány állal végrehajtott tárolóhely ellenőrzések száma: 261 db.

Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás

10. számú melléklet

2019. december 31-én 2.022 fő személy-és vagyonőri igazolvánnyal, 30 fő magánnyomozói 
igazolvánnyal rendelkezett, a tevékenység végzésére kiadott engedélyek száma 106 db volt.
Jogerős ítélet alapján 2019. évben 4 db igazolvány, valamint 6 db működési engedély 
visszavonására intézkedtünk.

Jelenleg 16 db figyelmeztető jelzés van kiadva területünkön, ebből 3 db 2019. évben került 
engedélyezésre. 2 db engedély esetén történt meghosszabbítás, illetve 2 db engedély esetében 
történt kérelemre visszavonás.

2019. évben illetékességi területünkön 14 db pirotechnikai tennék félhasználásra adtak be 
bejelentést, mely mind tudomásul vételre került.

A Közrendvédelmi Osztállyal közösen, a Pest MRFK által engedélyezett 14 db év végi konténeres 
pirotechnikai termék forgalmazásának ellenőrzését hajtottuk végre területünkön.

A számítógépes nyilvántartásunk naprakész, az ellenőrzések eredményei rendszeresen rögzítésre 
kerülnek.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1. Család-, gyermek és ifjúságvédelem

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja fontosnak tartja, hogy a fiatalok 
törvénytisztelő felnőtté váljanak, ezért a 2019-es év - az előző évekhez hasonlóan - kiemelt az 
ifjúság véd ele in égisze alatt lelt. Az elmúlt esztendőben is folyamatosan felmértük a gyermekűket 
leginkább veszélyeztető tényezőket, jogi keretek között a rendelkezésre álló eszközeinkkel 
intézkedtünk csökkentésükről

A icndőikapitányságon a Körzeti megbízotti állomány segítségével 2019 ben is figyelemmel 
kísértük azokat a helyokot, ahol a fiatalok szívesen töltik a szabadidejüket Fzen helyek 
feltérképezésében nagy segítségünkre voltak a helyi oktatási intézmények, valamint az 
önkoi mányzatok gyerekvédelmi szervei.
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A 2019. évben továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az illetékességi területünkön 
élő, és a tanulmányaikat itt folytató fiatalok lehetőleg ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve 
ne váljanak bűnelkövetővé. Ennek érdekében a Bűnmegelőzési Csoport együttműködött a helyi 
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó 
személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelőt szolgálattal, a 
drogmegelőzést, illetve drog rehabilitációt végző intézményekkel.

Általános- és középiskolákban folytatott prevenciós oktatási munka értékelése

A 2019. évben az alábbi témában vállaltunk előadások megtartását, erről e-mailben és levélben 
értesítettük az oktatási intézményeket

11. számú melléklet

2019. évben 211 előadást tartottunk általános- és középiskolákban. Ebben az évben is részt vettünk 
egész napos iskolai programokon.

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

8.2. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

A Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019.01.01-től 2019.12.31-ig terjedő 
időszakban összesen 82 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 
sértettek között 69 nő és 15 férfi szerepel, míg az elkövetők között 15 nő és 69 férfi.
A férfiak többnyire inkább a személy elleni bűncselekmények áldozataivá válnak, általában a volt 
pár új élettársa, esetenként fiú az apát, vagy nagyszülőket.

A helyszínt és az időpontot tekintve nem tapasztaltunk új jelenségeket. A legtöbb családon belüli 
erőszak helyszíneként a lakás szerepel, cselenként 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, 
Kistarcsa és Pécel területén történik a legtöbb ilyen jellegű bűncselekmény.

A kihallgatásokat a nyomozati szakaszban, valamint a vádelőkeszítő szakban olyan kollégák 
végzik, aki megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel, tapasztalattal rendelkeznek. A nyomozati 
cselekmények során a sértettekkel kíméletes módon, jogaiknak, érdekeiknek figyelembe vele lével 
járnak el a másodlagos áldozattá válás elkerülése érdekében. Amennyiben szükséges 
szaktanácsadót, pszichológusok véleményét kérjük ki az ügy sikeres lefolytatása érdekében.
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A Gödöllői Rendőrkapitányságon a lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk a gyermekeket 
nyugodt körülmények között kihallgatni. Általában zárt ajtók mögött bizalmas légkörben történnek 
a kihallgatások. Ezen kihallgatások minden esetben a Gödöllői Rendőrkapitányságon található 
gyermek ™ és különleges bánásmódot igénylő sértettek részére kialakított kihallgató helyiségben 
történik.

<S\5. Kábítószer-megelőzés

A Rend őr kapitányságon továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük a bűnügyi statisztikát, a 
kábítószer használatából eredő veszélyeztető tényezőket. Tapasztalataink szerint a szegényebb 
életkörülmények között élő fiatalokat érinti leginkább ez a veszélyforrás. A tanárok segítségével/ 
együttműködésével a legtöbb felső tagozatoshoz eljutottunk, hogy felhívjuk, a figyelmet milyen 
gyorsan változik a világ és a benne rejlő veszélyek is. Az új pszichoaktív szerekről minden 
előadáson szót ejtettünk.

8.4. Megelőző vagyon- és gazdaságvédelem

A 2019. évben is a heti bűnügyi elemzés segített abban, hogy pontos képet kapjunk a helyi vagyon 
elleni bűncselekményekről és az elkövetési módokról A helyi lakosságot leginkább érintő 
bűncselekmények, így a betörés, lopások, gépkocsi feltörések-lopások megelőzése érdekében idén 
is szórólapokkal láttuk el az áruházakat, parkolókat, piacokat
A jellemzően időskorúakat érintő, un. „unokázós csalások” megelőzése érdekében több településen, 
nyugdíjas klubban, otthonban tartottunk előadást.

2019 bon a „Házhoz megyünk” programsorozat keretein belül szólítottuk meg a legátfogóbban az 
állampolgárokat az Őket érintő vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban. Közép iskolás ok 
előadások keretein belül hasznos tájékoztatást kaptak, lopások, betöréses lopások megelőzése 
témában. Lakossági fórumokon, fesztiválokon az érdeklődő felnőtt állampolgárok tájékoztatást 
kaptak a jelenlegi bűnügyi helyzetről.

8.5. Baleset megelőzési tevékenység

A Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály állományában nincs külön 
balesetmegelőzési előadó, így a balesetmegelőzési tevékenységet a balesetvizsgálati, illetve 
balesctlielyszínelői tevékenység mellett végzik az osztály beosztottjai.

A 2019. évben Is fölmérésre kerüllek a Gödöllői Rendőikupilánysúg Íllfetéke**cgt területén 
jelentkező közlekedési és közlekedésrendészeti problémák, mint például kerékpárosok, gyalogosok 
figyelmetlen, illetve szabálytalan közlekedése. A problémák megoldása, a hibák, anomáliák 
megszüntetése, feloldása érdekében folyamatosan egyeztetünk az illetékességi területünkön 
található iskolák és óvódák vezetésével, illetve az önkormányzatokkal.

A rendőrkapitányság iskola rendőrei segítségével több oktatási intézményben tartottunk 
közlekedés biztonsággal kapcsolatos előadásokat, illetve kerékpáros pályán teszteltük a résztvevők 
közlekedési ismereteit, valamint járműkezelési gyakorlottságát és közlekedési ügyességéi.

Az iskolai ondói urnk szoploniboiböii nwgjfelfeiiífek az iskolák lanévtiylló ünnepségein

A 2019, évben az alábbi iciidcz vényeken vettünk részt:

12. számú melléklet
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A balesetmegelőzési tevékenységünk során általánosságban tapasztaltuk, hogy a fiatalok nincsenek 
tisztában tetteik következményeivel, valamint az idősek - életkori sajátosságukból kifolyólag - 
csökkent vészélyérzettel rendelkeznek (ennek káros következményei nem csak a közlekedés 
területén jelentkeznek). A fiatalok esetében komoly veszélyforrás a közlekedési szabályok 
ismeretének hiánya, valamint a túlzott kockázatvállalás és a vakmerőség. Az elrettentés nem lehet 
eszköz a megelőzési tevékenység során, inkább az együtt gondolkodás és a pedagógiailag 
kellőképpen felépített kampánytevékenységgel lehet komoly és hosszútávú eredményeket elérni.

8.6. „Iskola Rendőre”Program

Az ..Iskola rendőre” elnevezésű program keretében, az illetékességi területünkön összesen 39 
oktatási intézménnyel tartunk fent kapcsolatot. A tanév kezdete óta 28 fő rendőr látogatja 
rendszeresen a 33 általános és 6 középfokú iskolát. Kollégáink a rendszeres beszélgetések, 
előadások során találkoznak a diákokkal, tanárokkal.

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

9. Együttműködés

9.1, A (iödöllői Rendőrkapitányság vezetése kiemelt figyelmei fordít az önkormányziHokknl. 
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. F, cél elérése érdekében rendszeres a kapcsolattartás az. 
országgyűlési 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 473 alkalommal, 694 fő polgárőr részvételével, 4.523 órában láttunk el közös 
szolgálatot. Ezen szolgálatok soián 16 fő előállítását a, 6 fö elfogására kei ült sói, 87 fővel nemben 
szabálysértési, 11 fővel szemben büntető feljelentést tettünk, valamint 472 fővel szemben 3.965.000 
Ft helyszíni bírságot szabtunk ki
A Gödöllő Rendűi kapitányság illetékességi leiüleléu a 701? évi CXX törvény hatálybalépésétől 
kezdődően 2018. december 31-ig 8 települési közterület - felügyelővel, 3 mezőőri szolgálattal van 
a jogszabály által meghatározott együttműködési megállapodás.

9.3 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 örök, mezőőrök leginkább előre 
egyeztetett, demonstratív jellegű akciókban vesznek részt.

Egyes rendészeti feladatot ellátó személlyel 81 esetben, 26 fő közreműködésével, 743 órában 
láttunk el közös szolgálatot.
A közös feladatellátások során 51 fővel szemben tettünk szabálysértési feljelentést, 1 fővel szemben 
büntető feljelentést, 750 darab közigazgatási bírságot szabtunk ki ??3 (övei szemben s 35S 000 Ft 
helyszíni bírságol szabtunk ki.
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Az előző években kialakított együttműködés keretében 2019-ban is 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.

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 tartottunk közbiztonsági ~ közlekedési 
ellenői zéseket, melyek túlnyomó részt eicdmériyesck voltuk.

III. Összegzés, Utűzött feladatok a következő időszakra

A Gödöllői Rendőrkapitányság személyi állománya az elmúlt évben is jelentős túlterheltséggel 
végezte feladatait

A Rendőrkapitányság valamennyi szakterülete igyekezett szinten tartani a 2018-os évben elért 
eredményeket, ez azonban bűnügyi szakterületen nem minden bűncselekményi kategóriában 
teljesült. A bűnügyek nyomozási és felderítési szakaszának átlagos időtartama is növekedett. A 
folyamatban lévő ügyek számát sem sikerült csökkentettünk.

Rendészeti szakterületen ebben az évben is sikerült teljesítenünk az elvárt, kitűzött céljaink jelentős 
részét. Az aktív közterületi jelenlétet a jelentős létszám csökkenés ellenére is sikerült fenntartanunk. 
Bár a reagálási idő növekedett, a bejelentésekkel, segélykérésekkel kapcsolatban minden esetben 
tudtunk intézkedni.
Közlekedési szakterületen a sérüléssel járó balesetek száma csökkent. Örvendetes, hogy a 
balesetben elhunyt személyek száma jelentősen csökkent. Sajnos az év utolsó negyedévében az ittas 
okozók aránya drasztikusan emelkedett.

A szakmai eredmények mellett, azzal összefüggésben megállapítható, hogy a jelenlegi végrehajtói 
állománnyal ( létszámmal ) az elért eredmények fenntartása is csak nagy erőfeszítések árán 
megoldható.

Az öukotmányzalok és a lakosság Hányából érkező impulzusok alapján kijelenthető, hogy a 
jövőben az elért eredmények javítása a meglévő humán erővel nehezen kivitelezhető. 
Elengedhetetlen az állománytábla módosítása, a létszám növelése, az állomány képzése.

TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2020. ÉVRE

• A halálos kimenetelű balesetek számának „szintentartása” érdekében a balesetmegelőzési 
tevékenység célirányos fokozása, valamint megelőző jellegű közlekedési akciók szei vezése

« Az ittas járművezetések elleni hatékony fellépés fokozása, az eljárások lefolytatásának 
gyorsítása, a bíróság elé állítások számának növelése

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

« Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszól ítása
• A helyszíni intézkedések - szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások - színvonalának és 

eredményességének szintentartása
• A nyomozások időszerűségének javítása, a nyomozati napok számának csökkentése
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• A titkos információgyűjtő tevékenység erősítése, kiemelten a humán hírszerzés területén. 
Előkészítő eljárások kezdeményezése, lefolytatása

• Az állomány intézkedési aktivitásának szinten tartása, a szakszerűség, jogszerűség, kukúrált 
fellépés biztosítása mellett.

• A személyes szabadságot korlátozó intézkedések, azok adminisztrálása szakmai 
színvonalának javítása

• A körzeti megbízotti szolgálat hatékony működtetése, a bűnügyi információk hatékonyabb 
feldolgozás

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a reagálási idő csökkentésére
• Továbbra is cél a jogszabályban előírt eljárási határidők maradéktalan betartása, a kérelemre 

Indult eljárásokban a icndőiség 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.

• Igazgatási szakterületen felkészülni a járási hivataloktól visszakerülő szabálysértési 
eljárások átvételére, folyamatos feldolgozására

Tisztelt Polgármester Asszony/Ur, Képviselő Testület!

Ennyiben kívántam bemutatni a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. 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, 2020. február „ ”

Tisztelettel:

Fai kas lnne i.czicdes 
mb. Kapitányságvezető
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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr!

Gödöllő város Önkormányzati képviselő-testületének a rendőrségről szóló törvényben 
meghatározott kötelezettségem alapján az alábbiakban ismertetem a település 
közbiztonságának elmúlt évi helyzetét, valamint a Gödöllő Rendőrkapitányság 2019. évi 
tevékenységét a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos 
feladatairól.

I.

Gödöllő területének rendőri lefedettsége

Tájékoztatom Önöket, hogy a város közbiztonságának és közlekedésbiztonságának a 
fenntartása, a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, az elkövetők felderítése terén 
támasztott elvárásoknak a Gödöllő Rendőrkapitányság a 2019-es évben is igyekezett teljes 
körűen megfelelni. , ,

A kitűzött célok elérése, a helyi lakosság biztonságérzetének fenntartása 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 munkatárai vak

Továbbra is heti szinten elemeztük, kiemelten figyeltük Gödöllő bűnügyi, közbiztonsági 
helyzetének változását, és ennek függvényében igyekeztünk az adott városrészre vezényelni a 
közterületi szolgáltunkat.

Időszakosan, alkalmanként. az együttműködő rendészeti társzerveinkkel közös gyalogos 
szolgálattal, közvetlen rendőri jelenléttel igyekeztünk a város közterületein megelőzni a 
bűncselekmények kialakulását. Szintén kiemelt 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 soián a központilag elrendelt, elsősorban az illegális migránsok kiszűrésére, 
elfogására, valamint a közlekedési helyzet javítása érdekében kiadott intézkedési terveken felül, 
saját kezdeményezésű „akciók” keretében, napi visszatérő ellenőrzés keretében láttuk el a város 
védelmét.

Ezen fokozott ellenőrzések során a fonti célokon kívül a lakossággal történő közvetlenebb 
kapcsolattartást is igyekeztünk propagálni. A város bevezető útjain, bevásárlóközpontjainak 
környezetében végzett ellenőrzéseinkkel visszatartó erőként léptünk fel a jogsértéseket 
elkövetőikkel szemben.
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II.

Gödöllő város bűnügyi helyzete

Gödöllő város vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 
2019-ben 25 %-al csökkent az előző évhez képest, szám szerint 145 regisztrált 
bűncselekménnyel követtek el kevesebbet, mint 2018-ban.

Az alábbi giafikonon bemutatott adatok alapján látható, hogy a településen elkövetett 
bűncselekményszám a 2011-es évben csúcsosodott ki, azóta szinte folyamatos csökkenés 
tapasztalható. 2016-ban az ismert, több mint 2 évig elhúzódó, 480 rendbeli intellektuális 
közokirat- hamisítás és egyéb, ohhoz kapcsolódó bűncselekménynek miatt tapasztalható volt 
egy kiugró növekedés, de ez a közterületi, kiemelt, a lakosság általi érzékelhető 
bűncselekményeket nem befolyásolta.

Bűncselekmények számának alakulása 
2010-2019
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Gödöllő 436 32.099 fő 13,58

A korábbi évekkel ellentétben, Gödöllő vámsában a lakosság számához viszonyított 
bűncselekmények aiúnyszáma ( mely egy országos meghatározó adut ) a rendőrkapitányság 
illetékességi területén található 26 település átlaga alatt található
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A kiemelten kezelt bűncselekmények értékelése

A rendőrség által kiemelten kezelt bűncselekmények ( melyek a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét jellemzően meghatározzák ) előfordulását, számát vizsgálva látható, hogy az 
Összességében gyakorlatilag megegyezik az előző év adatával. Az egyes bűncselekmény 
típusok elemzése során tapasztalható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezése 
emelkedett a korábbi évhez képest, A betöréses lopások, azon belül legnagyobb mértékben a 
lakásbetörések, valamint a gépjármű feltörések száma emelkedett. A konténerfeltörések, a gk. 
feltörések jellemzően valamilyen építkezés környezetében történtek, melyek során általában 
munkagépeket, az építkezéshez használatos eszközök tulajdonítottak el az elkövetők. Ezen 
bűncselekmények bekövetkezésével előzetesen „számoltunk”, a város területén folytatott nagy 
beruházás, felújítás járulékaként. Ezek annak ellenéi e bekövetkeztek, hogy éjjeliőr, biztonsági 
szolgálat az esetek nagy részénél valamilyen formában felügyelte a területet.

A lakásbetörések elemzése során tapasztaltuk, hogy azok elkövetése nem folyamatosan 
emelkedett, hanem két rövid időszakban fordultak elő nagyobb számban. Év közben sem 
tapasztunk jellemző elkövetési területet. Az év utolsó hónapjaiban leginkább a Köztársaság út 
környezetében, a bevásárlóközpont mögötti Fenyves városrész területén fordultak elő ilyen 
események. A koncentráltabb járőrözés, a polgárőrség bevonása mellett, különböző bűnügyi 
eljárási rendet, eszközt is alkalmaztunk az elkövetők felderítése érdekében, azonban ezek a mai 
napig még nem hoztak eredményt. A bűncselekmények gyakorlatilag megszűntek a fenti 
területen ez év elején, azonban az elkövetők ismeretlenek maradtak.
Az elmúlt év eredményesség, felderítési adatait ismerve, ezen a területen vannak olyan 
elmaradásaink, melyeken javítanunk kell 2020-ban. Főleg a vagyonelleni bűncselekmények 
felderítésének fokozása az, amit erre az évre bűnügyi szempont alapján célul tűztünk.

A többi bűncselekményi kategóriában elmondható, hogy a településen elkövetett 
bűncselekmények elkövetőit nagy számban sikerült felderíteni, eljárás alá vonni. Ezt 
nagymértékben segítette a városban telepített - önkormányzat által üzemeltetett - 
kamerarendszer. Több esetben előfordult, hogy a kamerafelvételek visszanézése járult hozzá az 
elkövető eredményes felderítéséhez, illetve az elkövetés bizonyításához. Ezúton is szeretném 
kifejezni a köszönetemet a városi közterület felügyelet munkatársainak, akik igen rugalmasan, 
többször munkaidőn kívül is támogatták a munkánkat. Több esetben előzetesen szűrték a 
felvételek adatait.

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

Az mindenképpen örvendetes, hogy Gödöllő városában nem jellemzőek az erőszakos, személy 
elleni bűncselekmények. Az ilyen, nagy lakossági felháborodást kiváltó események igen ritkán 
fordulnak elő. Rablás, kifosztás, önbíráskodás bcs. elkövetése nem történt a városban.
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. t Rend őri éli árasban re<dsztrált,kiem el tenkezelt bűncselekményekszámánakalakulása

Bűncselekmény 
kategóriák 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Testi 
sértés

összesen 11 13 21 13 15 14 8 22 9 6
súlyos 7 10 17 10 11 9 7 10 4 4

halál! okozó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiskorú veszélyeztetése 7 0 5 3 9 3 6 1 0 2
Garázdaság 5 19 15 10 17 13 17 29 18 12

Önbíráskodás 2 1 0 2 2 1 0 1 1 0

Visszaélés kábítószerrel 5 0 4 2 1 3 0 3 0 0
Lopás összesen 492 563 588 487 376 323 420 247 205 213

sremélygépkocsi 
lopás 28 33 2/ 13 8 4 6 2 4 3

zárt gépjármű 
feltörés

29 20 20 12 21 8 29 3 5

31

15

48lakásbetörés 86 73 99 89 56 89 119 69
Rablás 23 8 6 5 2 3 2 12 2 0
Kifosztás 1 1 0 0 3 1 1 4 2 0
Zsarolás 0 2 4 1 3 1 0 0 0 l
Rongál 
Orgazc

ás 31 60 
Ö

66 
3

44
1

20 
3

23 34 23 24 24

aság 0 1 1 Ö 0 0
Jármű önkényes 
elvétele

2 4 1 3 5 4 0 6 2 8

A testi sértés - mint bűncselekményi kategória - elkövetése leginkább egy-egy zárt közegben 
(család, ismerősök, szomszédok stb.) történik. Örvendetes, hogy ezek száma is folyamatos 
csökkenést mutat. 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 ön kormányzatok és rendészeti feladatot ellátó szervek együttesen 
különböző eredményes bűnmegelőzési tevékenységet végeztek.

Gödöllő vonatkozásában folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett 
bűncselekményeket, tulajdon elleni szabálysértéseket, melyek alapján több esetben kei ült sói a 
már említett, koncentrált 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.

IÍI.
Gödöllő város közbiztonsági 

(közlekedési és közrend védelmi) helyzete

Az elmúlt évben Gödöllő város illetékességi területén (a városhoz tartozó autópálya 
szakaszokkal együtt) összesen 56 db olyan sérüléssel járó közlekedési baleset történt, mely 
során rendőri intézkedésre került sor.
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Sérüléssel járó balesetek száma 
2010-2019.

A diagram alapján látható., hogy Gödöllő város bel- és külterületén évek óta 50 60 eset közólt 
történnek sérüléses balesetek. Ez az utak áteresztőképességének, a járműforgalomnak, a 
gépjármüvek számának ismeretében jelentősen nem is csökkenthető rendőrségi eszközökkel.

Sérüléssel járó balesetek megoszlása 
2010-2019.

Súlyos sérüléssel járó 23 14 16 25 15 16 11 9 13 9

Könnyű sérüléssé! járó 40 33 29 34 39 38 44 47 37 45

■ fuas okozó 7 6 7 5 5 3 4 5 2 6

A sérülés súlyossága szerinti összetétel befolyásolása a balesetmegelözési tevékenységünk 
legfőbb célja. A passzív biztonsági elemek ( biztonsági öv, gyermekülés ) használatával a 
súlyos sérülések száma bizonyítottan csökkenthető. A relatív- és abszolút gyorshajtás 
ellenőrzése szintén nagyban befolyásolja a sérülések kimenetelét.
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Az elmúlt évben a városban tapasztalt sérüléses baleseti szám növekedésében a legszomorúbb, 
hogy 2 esetben is halállal végződött a baleset. A teljes rendőrkapitánysági beszámolóban 
látható, hogy 2018-ban komoly csökkenés történt a halálos balesetek bekövetkezésében.

Közlekedésrendészeti tevékenységünkkel kapcsolatos tevékenységünk az iskolai tanítási 
napokon a gyalogátkelőhelyeknél a közlekedésben résztvevők segítése. Amennyiben más 
feladat végrehajtása nem jelentkezett, úgy ezt a tevékenységünket igyekeztünk rendszeresen 
végrehajtani.

Az elmúlt évben is tapasztaltuk, hogy a lakosság igényli a rendőri jelenlétet a nagyobb 
útkereszteződésekben. Főleg azokon a helyeken, ahol egyes utak közlekedésébe nehezebben 
lehet bekapcsolódni. A sok felkérésnek igyekeztünk eleget tenni, de a folyamatos, állandó 
jelenlétet nem tudjuk fenntartani.

A közrendvédelmi szolgálat a napi tervezhető és váratlan feladatai mellett kiemelt prioritással 
kezelte a körözött személyek elfogását, majd a bíróságokhoz, büntetés-végrehajtási intézetekbe 
történő előállítását.

A körzeti megbízottak részére feladatul szabtuk meg, hogy rendszeresen ellenőrizzék a 
közterületeket. A polgárőrökkel, közterület - felügyelőkkel közösen biztosítsák a lakosság 
nyugalmát. A SZEM mozgalom adatait is felhasználva tartsanak kapcsolatot a településen élő 
időskoiu, potenciálban veszélyeztetett személyekkel. Tájékoztassák őket az áldozattá válás 
megelőzésének lehetőségeiről, ismertessék velük az új bűnelkövetési módszereket, melyek 
kimondottan az ő korosztályukra irányulnak. Ezen tevékenységüket a helyi média, más szervek 
bűnmegelőzési, gondozó személyei is támogatták. Ennek is eredménye, hogy az ún. „unokázós” 
csalások eredményes bekövetkezése nem jellemző a városra.

Folytattuk az iskolák által igényelt és sikeresnek tartott „iskola rendőre” programot. Ezen 
feladatokat ellátó rendőrök a napi feladataik mellett végzik az iskolás gyermek-és fiatalkorú 
személyek által, valamint sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését, 
megakadályozását. Ennek érdekében rendszeresen megjelennek az iskolákban. Ezen kívül 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 elmúlt évben is kiemelten kezeltük a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 
felderítését, bíróság elé állítás kezdeményezését.

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a táisszervezcttckkcl való együttműködésünk folyamatos 
és zökkenőmentes volt. Mind a helyi közteiület felügyelettel, mind a polgárőrség tagjaival 
együttműködve végeztük a különböző gödöllői városi rendezvények biztosítását.

IV.

Tervezett feladatok

1. A közrend, közbiztonság elért eredményeinek meglaitása ételekében a rendőri 
közterületi jelenlét fenntartásával, továbbra ís a lakosság igényeinek, elvárásainak a 
figyelembe vételével kívánjuk ellátni a feladatainkat.
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2. Bűnügyi szakterület vonatkozásában a lakásbetörések megelőzése, a vagyonelleni 
bűnelkövetők felderítése a fő célkitűzésünk.

3. Mint a bemutatott adatokból is látható, városunkban is jelentős számban fordulnak elő 
olyan sérüléssel is járó balesetek, melyben szerepet játszik az ittas járművezetés. A 
közterületi szolgálat egyik fontos feladata a közlekedők ellenőrzése során, az alkoholos 
befolyásoltság ellenőrzése. Ennek érdekében folytatni fogjuk a konkrét, un.”FINN 
módszeres” ellenőrzéseket

4. lapasztalva az elkövetői körök „aktivitását", továbbra is egyik legíonlosabb 
bűnmegelőzési feladatunk kell, hogy legyen az időskorú személyek áldozattás 
válásának megelőzésével kapcsolatos széleskörű tájékoztatás

5. Balesetmegelözés érdekében igyekszünk a rendelkezésünkre álló sebességmérő 
készülék alkalmazási idejét növelni

6. Mint az illetékességi teiületünkön található valamennyi településen, így Gödöllő 
városában is igyekszünk elérni azon fiatalokat, akik a rendészeti pálya, a rendőrségi 
feladatok iránt érdeklődnek. A helyi közbiztonság hosszútávéi biztosításának egyik fő 
alappillére a gödöllői, a városhoz, a lakossághoz több szálon kötődő fiatalok 
megnyerése a rendőri hivatáshoz

Tisztelt Képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton fejezem ki köszönetemet az elmúlt évben nyújtott erkölcsi és anyagi jellegű 
támogatásaikért. A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Gödöllő 
településen a közbiztonságot a törvényes keretek között továbbra is biztosítsa. Erőfeszítéseket 
teszünk annak érdekében, hogy település lakóiban tudatosítsuk: a közbiztonság alapvetően az 
adott társadalom terméke. A közbiztonságot csak közösen, együttműködve, egymás munkáját 
támogatva tudjuk megteremteni és folyamatosan fenntartani. A Gödöllői Rendőrkapitányság 
valamennyi munkatársa nevében köszönöm Önöknek, és Önök által a lakosságnak, az 
Intézményeknek, hogy az elmúlt években támogatták a város közbiztonsága érdekében végzett 
munkánkat.

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

Gödöllő, 2020. április

Farkas Imre r.ezredes 
mb. Kapitányságvezető



PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
GÖDÖLLŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 13040/ /2020. ált.

MELLÉKLET 
a Gödöllői Rendőrkapitányság 

2019. évi Önkormányzati értékelő jelentéséhez

1 s? melléklet, A rendőri eljárásokban összesen rögzített bűncselekmények száma ■

2018. 2019. eltérés
Aszód 102 112 + 10
Bag 147 145 -2
Csömör 100 102 +2
Dány 56 48 -8
Domony 44 58 114
Erdőkertes 83 97 +14
G a Iga hévíz 40 30 -10
Galgamácsa 16 6 -10
Gödöllő 581 436 -145
Hévízgyörk 24 24 0
Ildad 13 8 -5
Isaszeg 91 84 -7
Kartal 18 45 +27
Kerepes 152 188 +36
Kistarcsa 140 126 -14
Mogyoród 99 95 -4
Nagytarcsa 
Péccl

52 29 -23
131 106

Szád a 96 36 60
Túra 149 107 -42
Vá cég rés 9 4 -5
Vácszentlúszló 15 12 -3
Valkó 52 44 -8
Veresegyház _ 237 2833 +2596
Vciseg 15 12 -3
Zsámbok 20 10 -10



2.sz. melléklet, Az összes közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma

2018. 2019. eltérés
Aszód 36 ■38 +2
Bag 45 40 -5
Csömör 38 30 -8
Dány 9 10 4-1
Domony 12 19 4-7
Erdőkertes 22 27 4*5
Galgahévíz 7 9 4-2
Galgamácsa 5 3 -2
Gödöllő 149 128 -21
Hévízgyörk ií 8 -3
Iklad 2 2 0
Isaszeg
Kartal

21
3

29 
7

4-8
-1-4

Kerepes 50 81 4-31

Kistarcsa 36 37 4-1
Mogyoród 24 40 4-16
Nagytarcsa 20 7 -13
Péccl 54 45 -9
Szada 20 7 -13
Túra 32 30 -2
Vácegres 2 1 -1
Vácszentlászló 5 2 -3
Valkó 16 8 -8
Veresegyház 72 - 56 -16
Verseg 4 3 -1
Zsánibok 11 2 -9

3 sz melléklet, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

2ÖÍ8. 2ÖÍ9. cl tói és
Aszód 58 79 4-21
Bag 104 122 +18
Csömör 57 74 +17
Dány 37 31 -6
Domony 29 49 +20
Erdőkertes 45 43 -2
Galgahévíz 30 16 -14
Galgamácsa 7 i -6
Gödöllő 263 267 i4
Hévízgyörk 9 13 +4
Iklad 6 2 -4
Isaszeg 57 44 -13
Kartal 6 20 +14
Kerepes 111 142 +31
Kistarcsa 85 82 -3



Mogyoród 62 55 -7
Nagytarcsa 20 21 +1
Pécel 55 66 +11
Szád a 30 29 -1
Túra 81 56 -25
Vácegres 4 2 -2
Vácszentlászló 8 7 -1
Valkó 34 29 -5
Veresegyház 126 110 -16
Verscg 9 9 0
Zsámbok 8 4 -4

4. sz. melléklet, összes rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások 
nyomozáseredményességi mutatója

eredményes
1414

eredménytelen
1099

nyomozáseredményesség
2018. év 56,3 %
2019, év 3341 1368 70,9 %__________

5. sz. mellek let, összes rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások
riyornozáseredményességí mutatója

eredményes eredménytelen nyomozáseredményesséE

2018. év 495 216 69,6 %
2019. év 349 349 50%

6. sz. melléklet, 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója

eredményes eredménytelen nyomozáseredményesség
2018. év 368 932 28,3 %
2019. év 292 1061 21,6%

A testi sértés bűncselekmények nyomozás eredményessége' 80,5 % (2018; 94,2 %).

A súlyos testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 80,8 % (2018: 90,2 %).

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0 % (2018:100 %).

A garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 70,9 % (2018: 85,4 %).

A kábítószerrel kapcsolatos (terjesztői, kereskedelmi magatartás) bűncselekmények 

nyomozáseredményessége 100,0 % (2018: 100 %).

A lopás b lincselek menyek (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáséi edmény essége 

14,8% (2018: 18,1 %).

A fenti kategórián belül a betöréses lopások nyomozáserodmónyossége 15 % (2018: 12,5 %).

A fenti kategórián belül a lakásbetörések nyomozáseredményessége 12,6 % (2018: 11,5 %).



A rongálás bűncselekmények nyomozáseredményessége

Az orgazdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége:

A zárt gépjármű feltörések nyomozáseredményessége

A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége

A személygépkocsi lopások nyomozáseredményessége

Jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozási eredményessége 34,8 % (2018: 44,4 %).

Kifosztás bűncselekmények nyomozási eredményessége

Zsarolás bűncselekmények nyomozási eredményessége: 

Önbíráskodás bűncselekmények nyomozási eredményessége

Segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények nyomozási eredményessége

100% (2018: 25%).

0,0% (2018; 0,0%).

20,4% (2018: 27,6%). 

0,0% (2018: 100%), 

10,40% (2018: 2,4%).

100,0% (2018: 100%). 

34,5% (2018: 33,3 %).

50% (2018: 18,2%). 

100,0% (2018: 100 %). 

75% (2018: 100%).

Cserbenhagy ás bűncselekmény nyomozás eredményessége

7. sz. melléklet, a személyi sérüléses balesetek megoszlása

Balesetek / év 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Személyi sérüléses balesetek száma 228 221 259 257 303 293 280
Halálos eredményű 9 12 5 9 7 12 7
Súlyos sérüléses 73 67 75 49 69 82 65
Könnyű sérüléses 146 142 179 199 227 199 208

Sérülések foka/év 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sérült személyek 282 307 340 399 420. 410 356

Meghalt 10 15 5 9 8 13 7

Súlyosan sérült . 84 82 83 64 87 98 69

Könnyen sérült 188 210 252 326 325 299 280

8 számú melléklet, Iktatott ügyek számának alakulása az Igazgatásrendészeti osztályon

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ikt. ügyek 
száma

6200 5546 3141 2683 3140 2917 3267 3389 3020 2527

folyamatos 
ügyek száma

87 110 146 80 79 41 114 70 212 172

100-as 
megkei esések

499 442 429 509 650 655 763 90/ 1021 913

egy előadóra 
esÖ ügyek 

száma

1550 1386 1047 894 1050 967 1089 968 1052 1204



9. számú melléklet, Feljelentések száma, kiszabott ossz, bírság, befizetett ossz, bírság az 
Igazgatásrendészeti osztályon

feljelentések 
száma

2010 2011 2012 2013 2014

6200 5505 3141 2584 3131

2015

2944

2016

3314

2017 2018 2019

3405 3039 2541

feljelentettek 
száma

2010 2011 2012 2013 2014

32366472 6511 5699 3261

2015 2016 2017 2018 2019

2990 3315 3461 3090 2581

kiszabott össz, 
bírság

2010 2011 2.012 2013 2014

106.265 
CZCl

116.870 
ww

95.700 ezer 38.690 ezer 91.248 ezer

2015 2016 2017 2018 2019

94,687 
ezer

109.855 ezer 123.260 
ezer

92.255 
ezer

94.295 
ezer

befizetett össz. 
bírság

2010 2011 2012 2013 2014

37.811.0000 32.953.000 30.888.000 17.365.080 27.877.000

2015 2016 2017 2018 2019

25.640.334 33.175.400 36.452.000 21.178.500 22.383.500

10. számú melléklet, Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás

Kiadott 
igazolványok

* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

személy és 
vagyonőr 
állandó

353 993 743 476 357 241 637 431 333 379

vagyonvédőim 
i t. szer elő

tervező
0 0 3 5 7 3 7 11 6 6

vagyon vedelni
i !’. szerelő 0 1 4 8 13 9 11 17 3 8

magánnyomo 
zói 4 13 12 4 8 7 11 8 3 2



Tevékenységi 
engedélyek: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

egyéni 
vállalkozó 14 18 14 10 8 4 4 8 8 8

társas 
vállalkozás 11 12 20 16 8 14 14 15 10 15

11, számú melléklet, Bűnmegelőzési előadások

• Általános bűnmegelőzési tájékoztatás
• Áldozatvédelmi tájékoztatás
• Iskolai agresszió (alsó-felső tagozatosoknak)
• Illetékességi területünkön jellemző, a korcsoportot veszélyeztető bűncselekmények
• ismertetése "Diákcsíny vagy bűncselekmény"
• Drog prevenciós előadások
• Dizájner-drogok és hatásuk
• Felhívás az internet veszélyeire
• Igény szerinti jogi felvilágosítás, büntetőjogi kérdésekre vonatkozóan
• A Rendőrség szervezetének, szolgálati ágainak és működésének ismertetése
• Évszakoknak, ünnepeknek megfelelő, egyéb igény szerinti témákban.
• Ügyedül otthon
• Érintések, szexuális erőszak

2019. évben a legnépszerűbb előadások a következők voltak:

• Általános Iskolák alsó tagozataiban - a Kockázat és Következmény témában tartottunk 
foglakozásokat

• Felső tagozatban - az „Internet veszélyeire” kellett a legtöbbször felhívni a figyelmet”
• Középiskolában - szintén az „Internet veszélyei”, valamint a droghasználat 

következményeiről beszélgettünk,

12, számú melléklet, Balesetmegelőzési rendezvények

?019 április 1 Katasztrófavédelmi Nap (Gödöllő)
2019. május 10. Gödöllői Rendőrkapitányság Nyílt napja (Gödöllő)
2019. május 15. Zebra terv balesetmegelőzés akció (Gödöllő)
2019, május 24, Pindúr-Pandúr (Budapest)
2019. június 15. Auchan-napok (Csömör)
2019. június 15. GE1 Kutyás bemutató (Veresegyház)
2019. június 27. Szlovák Házban előadás,ügyességi verseny (Csömör)
2019. július 20-21.
2019. szeptember 02,

Tour de Ring 2019. 
tanévnyitók

(Mogyoród)

2019. szeptember 7. Gödöllői Napok (Gödöllő)
2019. október 17. Damjanich J.Ált. Iskola kutyás bemutató (Gödöllő)
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Összes bűncselekmény 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adaiai alapján 

Gödöllői Rendőrkapitányság
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Közterületen elkövetett bűncselekmény 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adarat alapján 
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Regisztrált bűncselekmények I 000 lakosra vetített aránya 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Gödöllői Rendőrkapitányság
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14 kiemelten kezelt bcs összesen 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Gödöllői Rendőrkapitányság



Emberölés
az E5yÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Göciöllői Rendcrkapháryság

Testi sértés 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Gödöllői Rendőrkapitányság

___________Forrás:



Szándékos oe fejezett emberölés 
az EJNyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Gödöllői Rendőrkapitányság
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Súlyos testi sértés 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Gödöllői Rend őr kapitányság



Kábkószer^l kapcsolatos bűncselekményeK terjesztői magatartás) 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 
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az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 
Gödöllői Rendőrkapitányság

Garázdaság 
az ENyÜBS 2010-2019 év: adatai alapián 
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Jármű ö üké nyes elvére ie 
az ENyÖBS 2010-2019 évi adatai alapján 
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Személygépkocsi lopás 
az E^'yÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 

Gödöllői Rendőrkapitányság
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Lopás*
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján

Gödöllői Rendőrkapitányság
"•a lopásom száma tartalmazza a bciőréses lopások számát is

BSSi Bűncsele remények száma
«*»»«»Nyornozás-eredményésségi mutató (%)
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Zárt gépjármű-feltörés 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 
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Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai aiapjáu

Gödöllői Rendőrkapitányság
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Rongálás 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 
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Rablás
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 
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Orgazdaság 
az ENyÜBS 2010-2019 évi adatai alapján 
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Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások 
száma 

2010-2019. évek statisztikai lúrnutatása

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság



Biztonsági intézkedések száma 
2010-2019. évek statisztikai kímniarása 

Gödöllő Rendőrkapitányság

2010. 2011. 2012. 2013, 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
év év év év év év év év év év

VégrehajrotE elővezetések száma 
2010-2019. évek statisztikai kimuTarrása 

Gödöllő Rendőrkapitányság



Szabálysértési feljeleiutések és a kiszabott helyszíni bírságok száma 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság



Büntető feljelentések szarna 
2010-2019. évek statisztikai kimatatása

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 
év év év év év év év év év év



Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma t'fo)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
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Gödöllő Rendőrkapitányság

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 
év év ív év év év év év év év

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 
2011-2019. évek sratisztikai kimutatása

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2019. évek siatisztikai kimutatása 

Gödöllő Ken-d őr kapitányság



Közterületi szolga Ja Eb a vezényeltek óraszáma (óra) 
2010-2019. évek statisztika: kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság

Tulajdon ellem szabálysértések felderítési mutatója (%) 
2011-2019. évek statisztikai kiinulauása

Halálos közúti közlekedési balesetek száma 
2310-2019. évek statisztikai icmniatása 

GödöHő Rendőrkapitányság



Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetem száma 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 20'7. 2918. 2019. 
év év év év év év év év év év

Balesetet szenvedett személyek száma (fő) 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság



Könr.yü serüiéses közúti közlekedési balesetek száma 
2910-2019. évek statisztikai lumutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő) 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Gödöllő Rendőrkapitányság



Személy sér üléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő) 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Gödöllő Rendőrkapitányság

Szcmélysérülcses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek szúrna (fő-* 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása 

Gödöllő Rendőrkapitányság

Ittasan okozott szem élysér üléses közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%) 
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Gödöllő RendőrkapitányságGödöllő Rendőrkapitányság



HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

Gödöllő, 2020. október
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