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Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt képviselőtestület!
A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelmet, mely a jelen beszámoló előterjesztésével
a mai napon teljesül azzal, hogy a település közbiztonságáról számolok be.
I. A Gödöllői Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Gödöllő városában a rendőri eljárásokban összesen rögzített bűncselekmények száma 2019.
évben 436 darab számról 2020. évben 412 számra csökkent.
A bűncselekmények számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 2020. évben az
előző évhez képest csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A bűncselekmények
számának csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult a járványhelyzet miatt bevezetett
különleges jogrend.
Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 5 év távlatában:

Bűncselekmények
száma,
járulékos bűncselekményekkel

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

1217

658

581

436

412

Erőteljes csökkenés regisztrálható 2020. évben a rendőri eljárásokban összesen rögzített
bűncselekmények számában a 2019-es évhez képest Gödöllő településen.
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
Gödöllő város vonatkozásában 2019. és 2020. években az eljárások során regisztrált
bűncselekmények számát az alábbi - ENyÜBS statisztika adatai alapján összeállított - táblázat
tartalmazza:
Bűncselekmény
Emberölés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Önbíráskodás
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás)
Lopás
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű feltörés
Lakásbetörés
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2019.
1
6
4
2
0
12
0
0
213
3
15
48

2020.
1
13
12
0
0
17
1
0
156
1
6
26

Betöréses lopás
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
Kiemelt bűncselekmények összesen
Közterületen elkövetett bűncselekmények
(kiemelt)
Közterületen elkövetett bűncselekmények
Összes bűncselekmény

65
0
0
1
24
0
8
267

41
0
0
0
21
1
0
210

95

91

128
436

137
412

1.3. A regisztrált bűncselekmények 1.000 lakosra vetített aránya, változása
Gödöllő város területén – a KSH adataival számolva - 2019. évben 32.043 fő volt a
lakosságszám, ami 2020. első hónapjára 32.101 főre emelkedett.
A regisztrált bűncselekmények 1.000 lakosra vetített aránya a 2019. évben mutatkozó 25,42
mérőszámról 2020. évben 11,38 mérőszámra csökkent, melynek oka az 1.1. pontban kifejtésre
került.
1.4.

A Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált, kiemelten kezelt
bűncselekmények számának alakulása

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmények száma Gödöllő város területén a 2019. évben
regisztrált 267 db bűncselekményhez képest 2020. évben 210-re, 57 db
bűncselekményszámmal csökkent, ami 21,3 százalék csökkenést eredményezett.
Az élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmények
Emberölés miatt Gödöllő városában 1 esetben került sor nyomozás befejezésére 2019. évben,
szintén egy esetben a 2020. évben.
A regisztrált testi sértések száma (2019. évben 6 darab; 2020. évben 13 darab), ezen belül a
súlyos testi sértések száma a 2019. éves adatokhoz képest 2020. évben 4-ről 12-re emelkedett,
a halált okozó testi sértések száma az előző évhez hasonlóan nulla.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 2019. évben 2 darab, míg a 2020-as évben
egyetlen alkalommal sem volt.
Vagyon elleni bűncselekmények
A kiemelt bűncselekmény kategóriákban a lopások száma 2020. évben, az előző évhez
viszonyítva 26,77 százalékkal (213-156) csökkent. A betöréses lopások száma 2020. évben az előző évhez viszonyítva, ami 65 darab volt - 2020. évben 41 darab volt, ami 36,93
százalékos csökkenést mutatott. Ezen belül a lakásbetörések száma is csökkent, 2019. évben
48 darab, 2020. évben 26 darab volt, ami 45,84 százalékos csökkenést jelentett.
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A gépkocsi lopások számában 2020. évben csökkenés volt tapasztalható három darabról egy
darabra.
Ez évben is kiemelt figyelmet fordít a rendőrkapitányság a megelőzés hatékonyságának
növelésére, elsősorban a nyílt és demonstratív rendőri erők közterületi megjelenítésével, a
megelőzés fontosságának hangsúlyozásával.
A zárt gépjármű feltörések számában szintén jelentős csökkenés figyelhető meg, tekintettel
arra, hogy 2019. évben 15 darab, míg 2020. évben csak 6 darab volt.
Jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma jelentős csökkenést mutatott, mivel 2019ben 8 darab volt, a 2020-as évben pedig egyetlen alkalommal sem történt ilyen
bűncselekmény.
Gödöllő város területén rongálás bűncselekmény elkövetése miatt a 2019-es évi 24-es
esetszámhoz viszonyítva, a 2020-as évben 21 eset volt regisztrálva.
Ezen bűncselekmény típus esetén szintén a megelőzés, a közterületi jelenlét, a közbiztonság
érdekében tevékenykedő társzervekkel történő együttes fellépés volt eredményes.
Orgazdaság bűncselekmény 2019. évben egyetlen alkalommal sem volt, a 2020-as évben
pedig egy esetben lett regisztrálva.

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
Örvendetes, hogy rablás, kifosztás bűncselekmény a 2019-es és a 2020-as évben sem fordult
elő Gödöllő város területén.
Zsarolás bűncselekmény 2019. évben egy esetben, míg 2020. évben egyetlen alkalommal sem
jutott hatóságunk tudomására.
Köznyugalom elleni bűncselekmények
Garázdaság bűncselekmény miatt indított büntetőeljárások száma vonatkozásában növekvő
tendencia látható, tekintve, hogy a 2019-es évben 12 alkalommal, a 2020-as évben 17
alkalommal követtek el ilyen jellegű bűncselekményt.

2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A nyomozáseredményességi mutató a teljes Gödöllői Rendőrkapitányság vonatkozásában
került meghatározásra, a kisebb szervezeti egységek vonatkozásában külön eredményesség
nem került vizsgálásra.
A 2019. évi 70,9%-hoz képest, 2020. évben 51,3%-ra, 19,6 csökkent.
2019. év
2020. év

eredményes
3341
972

eredménytelen
1368
923
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nyomozáseredményesség
70,9 %
51,3 %

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett
következőképpen alakult:
2019. év
2020. év

bűncselekmények

eredményes
349
465

nyomozáseredményességi

eredménytelen
349
236

mutatója

a

nyomozáseredményesség
50 %
66,3 %

2.3. A Gödöllői Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A 2020. évben is kiemelt figyelemet kaptak, a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
zavaró, kiemelt bűncselekmény típusokra, melyek tekintetetében csökkenés tapasztalható a
korábbi évehez képest.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma a 2019. évben keletkezett 267-hez képest, 2020ban 210-re, 21,3%-al csökkent. A nyomozáseredményességi mutatója az értékelt évben 37,2
%, mely 41,94 %-as több, mint a 2019. évi eredmény.
A lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége:
30,5 % (2019: 14,8 %).
A fenti kategórián belül a betöréses lopások nyomozáseredményessége: 25,9 %
(2019: 15 %).
A

fenti kategórián belül
(2019: 12,6 %).

a

lakásbetörések

nyomozáseredményessége:

21,3

%

A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 76,9 % (2019: 100 %).
A személygépkocsi lopások nyomozáseredményessége: 46,7 % (2019: 34,5 %).

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
(Az adatok a Gödöllői Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkoznak)
A 2012. április 15. napjától hatályos szabálysértési törvény által bevezetett jogintézmény
végrehajtása a közrendvédelmi szolgálathoz került. A törvény alapján, az elzárással is sújtható
szabálysértések elbírálása, a bíróság hatáskörébe tartozik. A rendőrségnek előkészítő eljárást
kell lefolytatni ezen ügyekben.
2020. évben a Gödöllői Rendőrkapitányságon összesen 308 alkalommal indult eljárás tulajdon
elleni szabálysértés miatt, melynek 7,47 %-a (23 darab) a boltok sérelmére elkövetett lopás
volt.
Az előkészítő eljárásokban a tulajdon elleni szabálysértési ügyekben a felderítés mutatója
2020. évre vonatkoztatva: 40,1 % , míg 2019-ban 40,68 %.
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A szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményességi mutatójának fenntartása,
növelése a 2021. évben kiemelt feladatként került kitűzésre.
Az elmúlt évben minden egyes ügynél – amikor a lehetőségek fennálltak – megvizsgálásra
került a szabálysértési őrizetbe vétel lehetősége, bíróság elé állítás végrehajtása céljából.
Ennek alapján 2020-ban 50 fővel szemben került alkalmazásra a bíróság elé állítás
jogintézménye.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Az elmúlt évben a Gödöllői Rendőrkapitányság fő célkitűzése volt – mint minden évben – a
személysérüléses balesetek bekövetkezésének a csökkentése.
2020. évben Gödöllő város területén 43 esetben került sor sérüléssel járó közlekedési baleset
helyszínén intézkedésre, míg 2019. évben 54 esetben. A csökkenéshez minden bizonnyal
hozzájárult a pandémiás helyzet, valamint a gépjárműforgalom korlátozó intézkedések
bevezetése miatti csökkenése.
Halálos kimenetelű baleset 2019. évben 1 alkalommal, míg 2020. évben egyetlen alkalommal
sem történt.
A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a 2019. év adataihoz képest 35,72%-kal
nőtt (9 darabról 14 darabra).
A könnyű sérüléssel járó balesetek száma 2019. évben 44 darab, míg 2020. évben 29 darab,
ami 34,1%-os csökkenés jelent.
Az összes személyi sérüléssel járó balesetek vonatkozásában 20,4%-os csökkenés
tapasztalható.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén - ezen belül Gödöllő városban is 2020. évben fokozott ellenőrzések megtartására került sor, melyek hozzájárultak többek
között az ittas gépjárművezetők, valamint a közlekedési szabályokat agresszív módon
megsértő elkövetők kiszűréséhez. Az úgynevezett „finn módszeres” ellenőrzések alkalmazása
továbbra is folytatásra került. Ezek során a velük szemben alkalmazott intézkedésre amiatt
került csak sor, hogy ittasságuk ellenőrzésre kerüljön.
Az iskolai időszakban a reggeli és a délutáni órákban rendőri jelenlét biztosítására került sor,
ezzel is megelőzve a gyermekbalesetek bekövetkezését.
Ugyancsak biztosításra került a rendőri jelenlét a veszélyeztetett kijelölt
gyalogátkelőhelyeknél.
A balesetek időbeli megoszlása:
A személyi sérüléssel járó balesetek reggel (4-7 óra) 13 esetben (6,2 %), délelőtt (7-12 óra) 60
esetben (28,7 %), délután (12-18 óra) 81 esetben (38,7 %), este (18-22 óra) 43 esetben
(20,5%), éjszaka (22-04 óra) 12 esetben (5,7%)
Emelkedés 2019. évhez viszonyítva egyedül az este bekövetkezett balesetek tekintetében
figyelhető meg. Ez a szám 26-ról 43-ra emelkedett. Ami egyértelmű követelményt támaszt
atekintetben, hogy az esti órákban fokozni kell a közlekedési akciók, ellenőrzések számát. A
többi napszakban bekövetkezett balesetek száma csökkent.
/Az adatok a Gödöllői Rendőrkapitányság teljes illetékeségi területére vonatkoznak/
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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 ellenőrzésekről készült intézkedési terv
alapján, a 2020-as évben havi három alkalommal került az akció végrehajtásra. Az
ellenőrzések tapasztalatai alapján, az illetékességi területen, a 3-as számú főútvonalon
áthaladó járműforgalom legnagyobb részét a magyar hatósági jelzéssel ellátott, és magyar
állampolgárok által vezetett járművek tették ki. Csekély számban tapasztalható a román és
szlovák hatósági jelzéssel ellátott járművek forgalma.
Az ellenőrzések során illegális migrációval összefüggő jogsértés felfedésére nem került sor.
A járőrszolgálatok során a gépkocsizó járőrök kiemelt figyelmet fordítottak az eligazításokon
rendelkezésükre bocsátott, emberkereskedelemmel is összefüggésbe hozható gépjárművekre.
Az illegális migrációval összefüggésbe hozható személyekkel szemben három alkalommal
intézkedtünk 2020. évben, két alkalommal állampolgári jelzésre, míg egy alkalommal a
rendőr észlelése alapján került sor illegális határátlépők elfogására. Nevezettek előállítása
megtörtént, és elszámoltatásukat követően az illetékes hatósághoz átkísérésre kerültek
további intézkedések megtétele céljából.
A fentieken túl mind a Hercegszántói
Határrendészeti Kirendeltség alárendeltségébe, mind a Komárom-Esztergom megyei
autópálya ellenőrzések során intézkedtünk embercsempészekkel és migráns személyekkel.
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 – 2020. évben kiemelt feladatként a közterületi bűncselekmények megelőzése,
megszakítása, a közterületi rendőri jelenlét biztosítása, ezáltal a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítása került meghatározásra.
Gödöllő városában állandó járőrpáros teljesít szolgálatot, napszakonkénti váltásban, a körzeti
megbízotti szolgálattal együtt, a Tevékenységirányító Központ irányítása alatt. A közterületi
jelenlét mértékének fokozása - főként kiemelt eseményeket követően - a Készenléti
Rendőrség (a továbbiakban: KR) alegységei által került megvalósításra. 2020. évben a
COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatban bevezetett korlátozó intézkedések betartatása,
ellenőrzése, a karantén ellenőrzések végrehajtása, a beérkezett kérelmek és határozatok
kezelése, jelentős erőket vont el a közterületi szolgálatellátástól. Ugyancsak komoly terhet
jelentett, hogy megerősítő szolgálatok biztosítása havi 2-3 alkalommal, alkalmanként 2-2
fővel az M1 autópálya tatabányai szakaszán a mélységi migrációs ellenőrzések hatékony
végrehajtásának támogatása érdekében. Helyettesítettük továbbá a Készenléti Rendőrség
egységeit a Bács-Kiskun megyei határszakaszon, a Hercegszántó Határkirendeltségen havi 23 alkalommal, szintén 2-2 fővel.
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
(A Gödöllői Rendőrkapitányság rendészeti szervezeti egységei által a tett intézledések száma
és azok eredményei, mely adatok már a Gödöllő városban foganatosított intézkedéseket is
tartalmazzák)
A közrendvédelmi állomány szolgálatellátásának színvonala 2020. évben csakúgy, mint az
előző években, megfelelő szintű volt. Az intézkedési aktivitás mérhető mutatóit - elfogás,
előállítás, szabálysértési feljelentés, büntető feljelentés, helyszíni bírság - figyelembe véve
megállapítható, hogy a közrendvédelmi állomány intézkedéseinek száma javuló tendenciát
mutatott.
A közrendvédelmi állomány részéről 2020. évben 41 fő körözött személy került elfogásra,
míg 2019-ben 15 fő. Kiemelt feladat volt a körözött személyek felkutatása, ennek érdekében
havi szintű körözési akciók kerültek végrehajtásra.
Az elfogások másik jellemző kategóriájában, a bűncselekmény elkövetésén tetten ért
személyek esetében az előző évhez képest kismértékű csökkenés tapasztalható (43 darabról 31
darabra). Az összes elfogás a tavalyi évhez képest 19,45%-os növekedést mutatott (58
darabról 72 darabra).
A gödöllői közrendvédelmi állomány 2020. évben összesen 85 személyt állított elő, míg 2019.
évben 50 személyt, mely 41,18%-os növekedést mutatott.
Gödöllő város közterületi állománya 2020. évben a közrend és közbiztonság fenntartására, és
a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének megszilárdítására törekedett. Kiemelt figyelmet
kapott, hogy a településen ne keletkezzen közbiztonsági deficit, ami a rendészeti és baleseti
helyzet folyamatos elemzésével, valamint a közterületi szolgálatok át- és újraszervezésével
került megvalósításra.
2019. évhez képest jelentősen növekedtek a szabálysértési feljelentések, a korábbi 68 darabról
137 darabra, ezáltal 50,37%-os növekedés volt megfigyelhető.
A közrendvédelmi állomány helyszínbírságolási tevékenységének mutatója a szabálysértési
feljelentésekhez hasonlóan növekedett, 367 főről, 652 főre, amely 43,72%-os növekedést
mutat.
Az egy főre kiszabott helyszíni bírság összege szintén emelkedett, 12.997 Ft-ról, 13.886 Ft-ra.
3. A rendezvénybiztosítások
Gödöllő városa az elmúlt években idegenforgalmi szempontból jelentős tömegeket vonzott,
azonban a pandémiás helyzet miatt 2020. évben nagy arányú csökkenés volt tapasztalható a
turisztikai adatokban.
Az elmúlt évekhez képest kevesebb rendezvénybiztosításra került sor. A rendezvények
szervezésénél a gyülekezési törvény elvárásait figyelembe véve, a zökkenőmentes
lebonyolítás érdekében minden esetben szoros együttműködésre került sor a szervezőkkel, így
a biztosítási feladatok rendőri intézkedés nélkül kerültek végrekerültek. A helyi polgárőr
szervezetek, valamint a város önkormányzata a kulturális, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó,
valamint az egyéb, megtartott rendezvények biztosításában is közreműködtek.
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4. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcslatban végrehajtott rendőri feladatok
Örvendetes módon 2020-ban Gödöllő városában nem került sor katasztrófa, illetve
veszélyhelyzettel kapcsolatban rendőri intézkedésre. A COVID-19 járvány terjedése miatt a
2020. esztendőben két alkalommal került sor járványügyi veszélyhelyzet elrendelésére. A
kialakult helyzet a rendőrség valamennyi szolgálati ágát többletfeladattal látta el, így a
kontaktkutatások végrehajtása, a hatósági házi karanténba kerültek nyilvántartása,
adatkarbantartása is rendőrségi feladat volt.
A boltok, vendéglátóhelyek nyitvartási ideje folyamatosan ellenőrzésre került és a szükséges
intézkedések minden esetben megtételre kerültek.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
Kiemelt figyelmet igényelt a körzeti megbízotti státuszok állandó feltöltöttsége, annak
érdekében, hogy a lakossághoz legközelebb álló rendőri állomány feladatát teljes létszámmal
tudja teljesíteni.
Gödöllő város 4 fő körzeti megbízotti betöltött státusz volt. A körzeti megbízottak magas
személy- és helyismerettel rendelkeznek, mely elengedhetetlen a közbiztonsági helyzet
fenntartásához.
Kapcsolatuk rendkívül jó az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, egyéb
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel. Az önkormányzatok elégedettsége a lakossági
visszajelzések alapján is érzékelhető volt, továbbá a képviselőtestületek által megszavazott
támogatáson keresztül (irodahelyiség biztosítása, technikai eszközök beszerzése, gépjármű
vásárlása, üzemeltetése) melyekkel segítik a település rendőrének munkáját.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ működése.
A tevékenységirányítási központ ügyeletvezetőjével, illetve annak osztályvezetőjével elsősorban - a rendőrkapitányság szolgálatparancsnokai, közterületi állománya van napi
munkakapcsolatban. Szakmai és szakirányítói kérdésekben az együttműködés rendkívül
konstruktív, megoldás kereső párbeszéd került kialakításra.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység
/Az adatok a Gödöllői Rendőrkapitányság összesített adatai/
Szabálysértési eljárások
A 2020. évben iktatott szabálysértési ügyek száma 2 689 db volt, melyből 2020. december 31én 190 db volt folyamatban, mely az iktatott ügyek 7,06 %-a, azaz az iktatott szabálysértési
ügyek 92,94%-a feldolgozásra került.
Az igazgatásrendészeti osztály feladatai közé tartozik a kiszabott, de be nem fizetett helyszíni
bírságok végrehajtása, melyből 2020. évben 2 837 db helyszíni bírság került iktatásra, mely az
előző évhez képest 9,1 %-kal kevesebb.
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Iktatott ügyek számának alakulása
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6200
ikt. ügyek
száma
87
folyamatos
ügyek száma
499
100-as
megkeresések

5505

3141

2584

3131

2917

3267

3389

3020

2527

2689

110

146

80

79

41

114

70

212

172

190

442

429

509

650

655

763

907

787

913

1000

Feljelentések, feljelentett személyek száma, kiszabott, illetve befizetett össz. bírság:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

feljelentések
feljelentettek
kiszabott össz. befizetett össz.
száma
száma
bírság
bírság
6200 db
6472 fő
106.265.000
37.811.000
5505 db
6511 fő
116.870.000
32.953.000
3141 db
5699 fő
95.700.000
30.888.000
2584 db
3261 fő
38.690.000
17.365.080
3131 db
3236 fő
91.248.000
27.877.000
2944 db
2992 fő
94.687.000
25.640.334
3314 db
3315 fő
109.855.000
33.175.400
3405 db
3453 fő
123.260.000
36.452.000
3039 db
3090 fő
92.255.000
21.178.500
2541 db
2581 fő
94.295.000
22.383.500
2722 db
2718 fő
102.215.000
25.446.000

Tekintettel arra, hogy 2020. március 1. napjától – a bekövetkezett jogi szabályozás változása
miatt – a rendőrség lett az általános szabálysértési hatóság. A Gödöllői Rendőrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztályára a Gödöllői, valmaint az Aszódi Járási Hivataltól összesen 802
darab ügyirat érkezett. A járási hivataloktól 1 fő került áthelyezésre a rendőrség állományába
rendvédelmi igazgatási jogviszonyba.
Engedélyügyi szakterület - fegyver
2020. év végi adatok alapján a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 1.299
természetes személy 4.251 lőfegyverrel, 4 jogi személy 82 fegyverrel rendelkezett. 1.189 db
gáz- és riasztófegyver viselésére, és 119 db Flóbert fegyver tartásra van engedély kiadva.
Összesen 7 db lőtér található, melyek közül 6 db tereplőtér, (Bolnoka Bt. Galgamácsa, Szabó
Gábor egyéni vállalkozó Verseg, Galgatáj Vt. Hévizgyörk, Káposztásmegyeri Field Target
Lövészklub Mogyoród, Pilisi Parkerdő Zrt. Galgamácsa, ZEN Sport Kft Mogyoród), és 1 db
épített pincelőtér (Lovas Bt. Csömör), valamint 2 db fegyverjavító műhely üzemel. 4 jogi
személy rendelkezik engedéllyel fegyvertárolásra, illetve 2020. évben 3 házilagos
lőszergyártási-, szerelési engedély kiadására került sor.
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Hatósági tároláson jelenleg összesen 9 fő 12 db vadász-és sport, valamint 5 db Flóbert
fegyvere került tároltatásra, melyek a hagyatéki eljárások jogerős befejezéséig tartanak.
Éves ellenőrzés alkalmával 1 498 fő került ellenőrzésére, az ellenőrzés alapján intézkedésre
nem volt szükség.
Közrendvédelmi állomány által végrehajtott tárolóhely ellenőrzések száma: 179 db.
A fenti tevékenységek mutatói a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területére
vonatkozó számadatok, melyek tartalmazzák Gödöllő városára vonatkozó adatokat is.
Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás
9. számú melléklet, Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás
Kiadott
2011
igazolványok
személy és
993
vagyonőr
állandó
vagyonvédelmi
0
r. szerelőtervező
vagyonvédelmi
1
r. szerelő
magánnyomozói
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

743

476

357

241

637

431

333

379

330

3

5

7

3

7

11

6

6

6

4

8

13

9

11

17

3

8

12

12

4

8

7

11

8

3

2

4

2020. december 31-én 2.067 fő személy-és vagyonőri igazolvánnyal, 29 fő magánnyomozói
igazolvánnyal rendelkezett, a tevékenység végzésére kiadott engedélyek száma 106 db volt.
Jogerős ítélet alapján 2020. évben 2 db igazolvány visszavonására történt intézkedés.
Jelenleg 18 db figyelmeztető jelzés van kiadva, ebből 4 db 2020. évben került engedélyezésre,
1 db engedély esetén történt meghosszabbítás.
2020. évben illetékességi területünkön 2 db pirotechnikai termék felhasználásra adtak be
bejelentést, mely ellenőrzésre és tudomásul vételre került.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1.

A bűnmegelőzés tevékenységi helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás

8.1.1. Család-, és gyermekvédelemi tevékenység, hozzátartozók közötti erőszak helyzete

A COVID-19 világjárvány a 2020. évben a bűnmegelőzési tevékenység területén is
átalakította az alkalmazni kívánt tevékenységek körét a család- és gyermekvédelem területén.
Valamennyi, a hozzátartozók közötti erőszak miatt lefolytatott rendőri intézkedés során
megvizsgálásra került az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének lehetősége, melyre
2020. évben 9 alkalommal került sor.
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8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, ezen belül a rendőrség iskolai
prevenciós programjai
2020. év elején, a pandémiás időszak bekövetkeztéig előadások kerültek megtartásra az
általános- és középiskolákban. Általános tapasztalat, hogy a fiatalok nincsenek tisztában
azzal, hogy internet használóként tiltott tartalmak terjesztésével esetlegesen
bűncselekményeket valósíthatnak meg, illetve hogy ezen bűncselekmények elkövetésekor
milyen következmények várhatnak rájuk. Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal,
hogy az erőszakos bűncselekményekkel szemben milyen megelőző magatartásformák, a
bűncselekmény létrejöttét elősegítő okok léteznek, a delictum hogyan előzhető meg, kerülhető
el.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása
A Gödöllői Rendőrkapitányságon a bűncselekmény áldozatává vált személyek folyamatosan
tájékoztatásra kerültek jogaikról, lehetőségeikről, esetleges kötelezettségeikről. Az
áldozatvédelmi tájékoztatók elhelyzésre kerültek a szolgálati gépjárművekben, majd az
intézkedések alkalmával az átadásuk is megtörtént.
8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.
Az idős korú személyek, ezen belül a szépkorúak csoportja kiemelt figyelmet kapott a 2020as évben. Minden lehetséges fórumon megszólításra kerültek, különös tekintettel az
úgynevezett „unokázós csalások” miatt az időskorúak. Ennek eszköze a rendelkezésre álló
szóróanyagok terjesztése volt az általuk sűrűn látogatott helyek pl. piacok környékén.
8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete.
A rendőrkapitányságon folyamatos figyelmet kapott a bűnügyi statisztika, a kábítószer
használatából eredő veszélyeztető tényezők elemzése. A tapasztaltak alapján a szegényebb
életkörülmények között élő fiatalokat érinti leginkább ez a veszélyforrás. A bűnmegelőzési
csoport együttműködött a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel, a közoktatási intézményekkel a
drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézményekkel. A közterületi állomány
segítségével a tavalyi évben is feltérképezésre kerültek azok a helyek, ahol a fiatalabb
korosztály szabadidejét tölti.
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi
működésének értékelése).
2020. szeptember 16. najától egy fő iskolaőr kezdte meg szolgálatát a Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékességi területén található dányi Széchenyi István Általános
Iskolában. A szolgálat ellátáshoz szükséges okmányok az iskolaőr számára átadásra kerültek.
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8.3. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
programjainak bemutatása.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály állományában nincs
függetlenített balesetmegelőzési előadó, így a balesetmegelőzési tevékenységet a
balesetvizsgálati, illetve balesethelyszínelői tevékenység mellett végzik az osztály
beosztottjai.
A balesetmegelőzési programban kiemelt szerepet kapott a balesetek számának további
csökkentése, a halálos balesetek, és a balesetben elhunytak számának visszaszorítása,
valamint az ittasan okozott balesetek számának mérséklése. A jelentős gyalogos- és
kerékpáros forgalom miatt, az ezekhez kapcsolódó személyi sérüléssel járó balesetek számát a
minimálisra szükséges csökkenteni.
A helyi médiában rendszeresen figyelemfelhívásra került sor a közlekedés szabályainak
betartására, az iskolaszünetben a kerékpáros közlekedés, a szabad vizekben való fürdés
veszélyeire.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács országos kerékpár regisztrációs programja a 2020-as évben
is folytatódott, melynek során 16 db kerékpár került regisztrálásra.
2020. évben az általános- és középiskolában folytatott prevenciós oktatási munka részeként
előadások megtartásának vállalására került sor, azonban a pandémiás helyzetre való tekintettel
a programok többsége lemondásra került, vagy már a szervezési szakban elakadt.
8.4. „Az iskola rendőre” program
Az „Iskola Rendőre” elnevezésű program megvalósítását a COVID-19 vírus miatt kialakult
helyzet nem tette lehetővé, így rendőreink - a korábbi gyakorlatnak megfelelően beszélgetések, előadások során nem tudtak a diákokkal, tanárokkal találkozni, de az online
oktatás kínálta lehetőségeket kihasználva a kapcsolat nem szakadt meg.
9.

Együttműködés.

9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés
Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt évben is jelentős anyagi forrásokkal segítette a
munkát: 16 fő hivatásos állományú kolléga részére került engedélyezésre térfelügyelői
szolgálat.
A megelőző évek gyakorlata szerint kiemelt figyelem illette az önkormányzatokkal, a járási
hivatalokkal, a helyi ügyészség és bíróság munkatársaival való kapcsolattartást.
Az együttműködés alapja a közös gondolkodás, az elért eredmények túlszárnyalása, a
felmerült problémákra történő gyors reagálás. A COVID-19 járvány terjedése, a kialakult
élethelyzet sajnos nem tette lehetővé az interaktív, szélesebb csoportok részvételét is
biztosító, a tapasztalatcserét szolgáló találkozók megtartását, ahogyan az a korábbi években
megvalósult.
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Fontos szempont volt és a jövőben is teljesítendő cél a kölcsönös szakmai fejlődés
elősegítése, az elektronikus ügyintézés gyakorlatának gördülékenyebbé tétele, a
jogalkalmazásban tapasztalt hiátusok kiküszöbölése.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
A rendőrkapitányság vezetése a helyi bíróság és ügyészség munkatársaival az egymás
tevékenységét támogató kapcsolat fenntartására nagy hangsűlyt helyezett.
A hatékony működés elengedhetetlen feltétele az aktuálisan felmerülő problémákra minél
gyorsabb reagálás, megoldás megtalálása. A nyomozások felügyelete során az ügyészi
utasítások megküldésével segítették az előadók tevékenységét, az eljárások törvényessége,
szabályszerűsége és időszerűsége rendszeresen ellenőrzésre került.
A Gödöllői Járásbírósággal napi szintű volt a kapcsolattartás, akár személyesen, telefonon,
írásban, vagy elektronikus formában került is rá sor.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A bűnmegelőzés terén az egyik legfontosabb támogatópartnereink a polgárőr egyesületek,
akikkel a kapcsolat kíváló.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 26 együttműködési megállapodással
rendelkező polgárőr egyesület folytat közbiztonsági tevékenységet. Polgárőrökkel 243
alkalommal, 336 fő polgárőr részvételével, 1765 órában láttunk el közös szolgálatot. A közös
szolgálatellátások során 50 szabálysértési és 7 büntető feljelentést tettek, 13 főt elfogtak, 26
főt előállítottak és 154 fővel szemben helyszíni bírság intézkedést foganatosítottak.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.
Gyakorlati tapasztalataink szerint napi szinten jellemzően a közterület-felügyelőkkel valósult
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.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya a 2020. évi teljesíménycélokat, a bűnügyi
szakterület egyes részterületei kivételével, teljesítette. Az állomány a 2020. évben is jelentős
leterheltséggel végezte feladatait. A COVID-19 vilgjárvány okozta többletfeladatok a
kapitnyság állományának minden napjaiban is erősen éreztette hatását.
Ahogyan a 2020. évben, úgy az idei évben is az ügyszámok csökkentése az egyik fő feldat. A
rendészeti terület a közterületi jelenlétet a jelentős létszámcsökkenés ellenére is fenntartotta.
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TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2021. ÉVRE
 A közterületi jelenlét szinten tartása a bűncselekmények megelőzése és
eredményesebb felderítése érdekében.A halálos kimenetelű balesetek számának
csökkentése érdekében a balesetmegelőzési tevékenység célirányos fokozása, valamint
megelőző jellegű közlekedési akciók szervezése.

 Az ittas járművezetések elleni hatékony fellépés fokozása, az eljárások lefolytatásának
gyorsítása, a bíróság elé állítások számának növelése.
 Az állomány intézkedési aktivitásának szinten tartása, a szakszerűség, jogszerűség,
kulturált fellépés biztosítása mellett.
 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.
 Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények
megelőzése, eredményesebb felderítése.
 A folyamatban lévő büntetőeljárások csökkentése a jogszolgáltatás minőségének
javítása érdekében.
 A nyomozások időszerűségének javítása.
 A pandémiás helyzetben az átalakult vásárlási szokások miatt az internetes csalások
alakulásának fokozott figyelemmel kísérése.
 A járványügyi helyzet megszűntével az idegenforgalom beindulását követően mind a
Gödöllőre látogató turisták, mind a helyi lakosság szubjektív biztonságérzetének
fenntartása.
 Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása.
 Az esetlegesen megrendezésre kerülő Forma-1 Magyar Nagydíj biztosítása.
 A Gödöllői Rendőrkapitányság struktúrájának átalakítása, arculatváltás.

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület!
Végezetül, a Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Dány
nagyközség területén a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa. Szükséges az
elmúlt év erőfeszítéseinek fokozása és folytatása 2021-ben is, annak érdekében, hogy a
település lakóiban tudatosuljon: a közbiztonság alapvetően az adott társadalom terméke,
ennek a terméknek ára van, a minőségét pedig alapvetően az befolyásolja, hogy annak
alakításában mennyire vállal szerepet.
Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel azt
egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el.
Gödöllő, időbélyegző szerint.
Tisztelettel:
Szigeti János r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. kapitányságvezető
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Határozati javaslat:

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.

