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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló 

előterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy Aszód város közbiztonságáról számolok 

be.  

 

I. 

Aszód város területének rendőri lefedettsége 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a településen változatlanul osztály jogállású Rendőrőrs működik. 

Tekintette arra, hogy a település egyben a járási központ is, így a Rendőrőrs Bűnügyi- illetve 

Rendészeti Alosztályra tagozódik. A rendőrőrs illetékességi területe Aszódón kívül további 7 

településre, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Domony, Kartal, Verseg és Iklad közigazgatási 

területére terjed ki.  

 

A településen, illetve a Rendőrőrsön a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is két körzeti 

megbízott lát el szolgálatot.  

 

A Rendőrőrsön a bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységet a Bűnügyi Alosztály tagjai, a 

nyomozók, segédelőadók és az őrshöz tartozó körzeti megbízotti állomány végezte az elmúlt 

évben is.  

 

Szakmai szempontból a Rendőrősön dolgozók a feladataikat jó színvonalon hajtották végre, 

az alapfeladataikat szinte maradéktalanul ellátják, bűnügyeket dolgoznak fel, és mind e 

mellett időnként különböző, elsősorban központi szervezésű akciókban, 

rendezvénybiztosításokban vesznek részt.  

 

A település közbiztonságáért elsősorban a Rendészeti Alosztály alárendeltségben dolgozó 

járőrök, valamint a Bűnügyi Alosztály égisze alatt feladatot ellátó körzeti megbízottak, 

nyomozók a felelősek.  

 

2019. évben törekedtünk a folyamatos rendőri szolgálat fenntartására a Rendőrőrs 

illetékességi területén, szükség esetén megerősítő erők igénybevételével, így 2019-ban már a 

Készenléti Rendőrség egységei is járőröztek településeinken. Jelenlétük nagy hatékonysággal 

növeli a térség lakosságának szubjektív biztonságérzetét.  

 

Az elmúlt évben is – az előző évekhez hasonlóan – Aszód város területén a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének növelése, illetőleg a közbiztonság javítása, a bűncselekmények 

megelőzése volt a cél. Az év során az ORFK vezetése által elrendelt, elsősorban az illegális 

migránsok kiszűrésére, elfogására kiadott intézkedési terv keretében a helyi erők bevonásával 

napi visszatérő ellenőrzés keretében láttuk el a város védelmét.            

 

A fentieken felül, azon időszakban, amikor nincs a településen szolgálatos körzeti megbízott, 

akkor a kapitányság járőrei 24 órában intézkednek a településről a rendőrség irányába érkezett 

bejelentésekben.   
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A körzeti megbízottaknak, járőröknek, nyomozóknak, parancsnokoknak – a kapott 

visszajelzések alapján – a lakossággal jó kapcsolatuk van, melyet alátámaszt az a tény is, hogy 

sokszor keresik meg őket állampolgárok olyan problémákkal, melyek nem a rendőrség 

hatáskörébe tartoznak ugyan - nem kell rendőri intézkedést foganatosítani-, csak jogi vagy 

ilyen jellegű tanácsot kérnek. A kollégák továbbiakban havi rendszerességgel tartanak 

fogadóórákat, azonban elmondható, hogy a fogadóórák alkalmával az ügyfélforgalom nem 

számottevő, legtöbbször eseti jelleggel keresik meg egyéb szolgálati feladataik ellátása során a 

közterületen, illetve telefonon keresztül, mely megkereséseknek igyekeznek ők maguk, illetve 

jelzés alapján a rendőrőrsön, rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő járőr vagy nyomozó 

kollégák eleget tenni.    

 

II. 

Aszód település bűnözéséről 
(2010-2019) 

 

 

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása  

 

Aszód város vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 2019. 

évben 9,8 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, ez nominálisan 10 darabos ügyszám 

növekedést jelent 2018. évhez viszonyítva. 

  

Az elmúlt 10 év bűncselekményi számadatait vizsgálva látható, hogy a településen elkövetett 

bűncselekmények száma 2011. év óta csökkenő tendenciát mutat. 2016 évben volt egy kiugró 

számadat, de ez az okmányirodában okiratokkal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények 

miatt jelentkezett, ezt a lakosság nem érzékelte.  
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A kiemelten kezelt bűncselekmények értékelése  

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

Testi 

sértés 

összesen 6 5 7 13 11 8 7 2 7 3 

súlyos 3 5 6 8 5 5 5 1 5 2 

halált okozó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 

Garázdaság 0 1 2 4 4 5 4 1 10 2 

Önbíráskodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Visszaélés kábítószerrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lopás összesen 108 162 158 85 61 47 48 40 36 64 

személygépkocsi lopás 5 3 3 0 3 1 0 0 1 2 

zárt gépjármű feltörés 8 15 10 6 5 4 4 3 1 2 

lakásbetörés 23 22 18 16 6 3 4 3 6 17 

Rablás 4 1 1 2 2 0 4 0 0 1 

Kifosztás 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 

Zsarolás 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 

Rongálás 9 9 9 1 4 5 5 3 4 5 

Orgazdaság 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jármű önkényes elvétele 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 

 
 

Az elmúlt évben a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 58 darabról 79 darabra nőtt, ez 

36,2 %-os emelkedést jelent. Az összes bűncselekmény közül a bűncselekmények 62,5%-át a 

kiemelt vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rablás, rongálás) adták, a vagyon ellen 

elkövetett bűncselekmények számának növekedéséből adódik ez az emelkedés. 

 

A családi vitákból kialakult testi sértések száma csökkent, illetve a közterületen elkövetett 

garázdaságok száma is jelentősen csökkent. Ezen bűncselekmények legfőképp ittas 

összeszólalkozások után alakultak ki, túlnyomó részben vendéglátó helyeken, vagy azok 

környékén, emiatt rendszeresen, visszatérően ellenőrizzük a vendéglátóhelyeket. 

 

Mint szinte minden településünkön, így Aszód településen is a vagyon elleni bűnözés a 

meghatározó, amely során a lopások száma emelkedést mutat. A lopás bűncselekményi 

kategóriában elsősorban a kisebb értékre elkövetett cselekmények dominálnak, melyeket 

melléképületek, vagy lakatlan ingatlanok sérelmére követtek el, illetve jelentősen 

megemelkedtek a bevásárlóközpontokban elkövetett alkalmi lopások is. A lakásbetörésekben 

emelkedő tendenciát regisztráltunk, itt gyakoriak az ideiglenesen lakatlan – nyaralás, utazások  

miatt – üresen álló házakba történt betörések.  

Az elkövetők minél nagyobb számban történő felderítése érdekében e kategóriákban számos 

büntetőügy nyomozása áthúzódott 2018-ról 2019-re, így e nyomozások befejezését követően 

ezen adatok a 2019-es statisztikában jelentek meg.    

 

2019-ben két gépjárművet tulajdonítottak el Aszód területén, illetőleg zárt gépjárművet is két 

esetben törtek fel.   

 

Folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett bűncselekményeket, tulajdon elleni 

szabálysértéseket, melyek alapján több esetben került sor fokozott ellenőrzések elrendelésére. 

Az ilyen jellegű ellenőrzések hatására a korábban sorozat jelleggel elkövetett 

bűncselekményeket sikerült megelőzni.  
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Mind a felderítésekben, mind pedig a megelőzésben nagy szerepe lehet a kiépített  térfigyelő 

kamera rendszernek is, amelynek esetleges bővítése tovább erősítené a településen élők 

szubjektív biztonságérzetét.  

  

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. 

 

 

A lakosság biztonságérzetére van hatással egy-egy közterületi garázda jellegű magatartás 

kifejtése amelyeket a folyamatos közterületi jelenléttel lehet megelőzni. A tavalyi évben kettő 

eset vált ismertté hatóságunk előtt az azt megelőző évi tíz esethez képest. A javuló tendencia 

fenntartása érdekében lehetőségeinkhez mérten törekszünk a folyamatos közterületi jelenlét 

fenntartásához,  a közterületek további fokozott ellenőrzéséhez.     
 

  

III. 

Aszód város közbiztonsági (közlekedési és közrendvédelmi) helyzete 

 

 

Az elmúlt évben Aszód város illetékességi területén összesen 12 db személyi sérüléses 

közlekedési baleset történt, mely során rendőri intézkedésre került sor.  
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A diagram alapján látható, hogy korábbi években is a balesetek száma kisebb mértékben 

ingadozó volt, 2019-ben kettővel emelkedett 2018-hoz képest. Egy esetben fordult elő, hogy a 

balesetet ittas járművezető okozta. 

 

A növekvő számadat mellett elmondható, hogy Aszód város területén halálos kimenetelű 

közlekedési baleset 2019-ben nem történt. 4 esetben jártak a balesetek súlyos személyi 

sérüléssel, 8-ban pedig könnyű fokú személyi sérülés történt. 

 

Az anyagi káros és könnyű sérüléses balesetek túlnyomó része a településen áthaladó 3-as 

számú főúton a Pesti és Kossuth úton következik be. A súlyos sérüléses balesetek jellemzően 

a külterületen, szintén a 3-as számú főúton történtek.  

 

A településen rendszeresen műszeres sebességellenőrzést végzünk, valamint az iskolai 

időszakban a gyalogátkelőhelyek forgalmát is segítjük. Igyekeztünk azonnal reagálni az 

Önkormányzattól illetve lakosságtól kapott jelzésekre.  

 

A balesetek okait elemezve megállapítható, hogy a gyorshajtás, a követési távolság valamint 

az elsőbbség meg nem adása, kanyarodási szabályok megsértése a fő ok.  

 

Az ittasság mint másodlagos ok újra megjelent egy baleset esetén. Ebből adódó feladatunk 

továbbra is a járművezetők fokozott ellenőrzése, különös figyelemmel a közlekedési 

szabályok betartására, valamint az ittasságra. Közlekedési és balesetmegelőzési akciókat 

hajtottunk végre az elmúlt évben ezen szabályszegések megelőzésének hangsúlyozása 

érdekében.  

  

A közbiztonság fokozása érdekében az Aszód Rendőrőrs állománya 2019. évben is a 

többirányú leterheltség ellenére törekedett az ittas vezetők, az engedély nélkül vezetők 

kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szembeni 

intézkedésre, mely utóbbiak, mint tudjuk, jelentősen befolyásolhatják a balesetek kimenetelét.  
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Folyamatosan ellenőriztük a településen élő bűnügyi felügyelet alatt álló személyeket, hogy a 

számukra bíróság által meghatározott magatartási szabályokat betartsák.  

 

Jelentősen megemelkedett az őrs beosztottjai által végrehajtott elővezetések száma a korábbi 

évhez képest. Ennek oka továbbra is a szabálysértési eljárások, helyszíni bírságok be nem 

fizetéséből adódó elzárásra átváltoztatás miatti elővezetések, illetőleg sokkal több ilyen irányú 

ügyirat érkezik a bíróságoktól is.  

    

Munkánk során együttműködtünk az Önkormányzattal, annak szerveivel, a Polgárőrséggel 

valamint a Közterület-felügyelettel is. Közös szolgálatok ellátása is rendszeresen 

megszervezésre került a polgárőrségekkel, a minden évben jelentkező kisebb értékű lopások 

visszaszorítása érdekében.  

 

A városban 2019. év során megszervezett rendezvények zavartalanul kerültek lebonyolításra a 

helyi polgárőrség aktív támogatásával, részvételével.        

 

 

IV. 

Következtetések 

 

1. Aszód településen az ismertté vált bűncselekmények trendje enyhén emelkedő képet 

mutat a 2019. év vonatkozásában. A bűnözés összetétele az elmúlt két év statisztikai 

adatai alapján nem változik, a vagyon elleni bűncselekmények aránya dominál.     

2. A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában elsősorban a kisebb lopások száma 

dominál, ezek száma jelentős, de a lakásbetörések száma is emelkedett.  

3. Az erőszakos és a közterületi bűnözés vonatkozásában fertőzöttségről továbbra sem 

beszélhetünk, de nagyobb figyelmet kell fordítani a közterületi jelenlétre. 

4. A kábítószer bűnözés jelenléte az összes ismertté vált bűncselekményi számon belül nem 

számottevő, az sem statisztikailag, sem egyéb adatokkal nem támasztható alá, de meg kell 

jegyezni, hogy e téren egészen bizonyos, hogy nagymértékű látencia tapasztalható, melyet 

általánosságban kijelenthetünk.  

5. A közlekedésrendészeti helyzet elfogadható, a balesetek számában és a balesetek 

kimenetelében ugyan emelkedés volt tapasztalható, azonban ezt magyarázza a településen 

keresztül haladó főútvonal megnövekedett forgalma.  

 

 

V. 

Tervezett feladatok 

 

1. A közlekedési helyzet további javítása, az ittas vezetők kiszűrése, a balesetek megelőzése 

kül- és belterületen egyaránt, ennek érdekében rendőri akciók szervezése a helyi 

polgárőrségek aktív bevonása mellett. 

2. A rendőrőrsön szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti státuszok folyamatos 

feltöltöttségének fenntartása.   

3. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésével kapcsolatos tevékenységünk 

szinten tartása, szorgalmazni kívánjuk az ilyen jellegű jogsértést elkövető személyek 

tetten érése esetén a szabálysértési őrizetet, majd 72 órán belül a bíróság elé állításukat.     
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4. A településen a bűnügyi felderítés fokozása, illetve a bűnmegelőzés előtérbe helyezése, a 

betöréses lopások, időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése, 

valamint közterületi bűncselekmények számának alacsony szinten tartása, megelőzése a 

közterületi jelenlét fokozásával.   

5. A bűnügyi felderítés koncentrálása a településen megjelenő, kábítószer illetve kábító 

hatású anyagok, szerek fogyasztásával, tartásával, esetlegesen terjesztésével kapcsolatban 

hozható bűncselekmények és azok elkövetőinek felderítésére.  

6. Legjelentősebb „partnerünk,, a lakosság bizalmának további erősítése a rendőrség 

irányába.  

 

 

Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Végezetül, úgy ítélem meg, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, 

hogy Aszód város területén a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa. 

Erőfeszítéseket tettünk és e tevékenységünket folytatjuk 2020-ban is annak érdekében, hogy a 

település lakóiban tudatosítsuk: 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, 2020. március „         „ 

 

 

     Tisztelettel:  

 

          Farkas Imre r. ezredes  

          mb. kapitányságvezető    
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