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Tisztelt Képviselő Testület, Hölgyeim és Uraim! 
 
 
A rendőrkapitányt - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ának (4) 
bekezdésében foglaltak alapján - jogszabály kötelezi arra, hogy évente 
beszámoljon a települési önkormányzat képviselő-testületének a közbiztonság 
helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó faladatokról. 
 
Ezen kötelezettségemnek eleget téve kívánom most ismertetni a megyei székhelyű 
kiemelt kapitányságként működő Gödöllői Rendőrkapitányság 2010. évben 
végzett munkáját, valamint a 2011-re kitűzött feladatokat. 
 
Illetékességi területünkön 7 város és 20 község található, melyből 4 város és 7 
község Budapest agglomerációs térségéhez tartozik. Ez jelentősen befolyásolja a 
közbiztonság helyzetét, valamint kihat mind a közlekedés biztonságára, mind a 
bűnözés terjedelmére. 
 
Az értékelések időszakában lakosaink számáról önkormányzatoktól évek óta 
tájékoztatást kapunk. Az érkezett adatok szerint a területünkön élő állandó lakosok 
száma 164.485 főről 180.926 fő-re emelkedett. Az ideiglenesen itt élők száma 
azonban 8579 főről, 8385 főre csökkent. 
Gazdasági környezetünket továbbra is a multinacionális cégek és az áruházláncok 
megtelepülése jellemzi, míg a mezőgazdaság terén a kisebb földterületeket művelő 
gazdaságok alakultak ki. 
 
A ránk háruló rendőri feladatokat a feltételrendszer lényegi változása nélkül 2010. 
évben is a jogszabályok keretei között végeztük.  
Az értékelt évben több vezető beosztásban történt változás 
rendőrkapitányságunkon, ennek ellenére az ügyészségekkel, bíróságokkal és 
felettes szervekkel a folyamatos és egymást segítő munkakapcsolat biztosított volt. 
A felhasználható anyagi keretünk 62.839.000 Ft volt, a 2009 évinél 26.369.000 Ft-
tal több, azonban a megnövekedett bűnügyi költségek, illetve a szakértői díjak 
emelkedése a keret túllépését eredményezte. 
A szigorú és takarékos gazdálkodás azonban sem a munkánk színvonalát, sem a 
kultúrált ügyfélfogadás körülményeit nem befolyásolta hátrányosan.  
 
A lakossággal való kapcsolattartás érdekében 2010. évben is kiaknáztuk a médiák, 
a civil szervezetek és az önkormányzatok közvetítő szerepét, 
kapcsolatrendszerünkben a lakosság korrekt és kielégítő tájékoztatására 
törekedtünk. 
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Személyi állományunk fegyelmezettségét szigorú fegyelemkezelő parancsnoki 
irányítással tartottuk fenn, emellett az arra érdemes munkatársak elismerésével 
valamennyi lehetőséget kihasználtunk az állomány motiválása és hangulatának 
javítása érdekében.  
 
Az elmúlt évben a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
beosztásában 2010. november 1-én történt változás.  
A középvezetői állományt érintően 11 esetben történt személyi változás.  2010. 
januárban a Veresegyház Rendőrőrs parancsnoka és helyettese személyében 
történt változás, melyet saját személyi állományunkból oldottunk meg. 
2010.január 1-én és 2010.december 16-án a Közlekedésrendészeti Osztály kapott 
új megbízott vezetőt. 
 
2010. április 01-én a Felderítő-osztályvezető helyettes személyében, Kistarcsa 
Rendőrőrsön 2010. április 01-én a helyettes személyében történt változás. 2010. 
július 01-én a Bűnüldözési- és Bűnügyi Technikai Osztályvezető személyében. A 
péceli Őrsparancsnok és Őrsparancsnok-helyettes személyében 2010. augusztus 
01-én történt változás. 2010. 08. 16-án a Bűnügyi Osztályvezető-helyettes 
személyében. 2010. december 16-án a Bűnügyi Osztályvezető személyében. 
Folyamatosan arra törekszünk, hogy vezetői váltások a szakmai munkavégzés 
színvonalában nem eredményezhetnek visszaesést. 
 
I. Bűnügyi helyzet: 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált 
bűncselekmények száma 2010-ben a megelőző évhez képest csekély változást 
mutat, míg tavaly 4573 volt, addig 2010-ben 4584. Mindez elenyésző emelkedést 
jelent.  
  
Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 5 év távlatában: 

 

 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Bűncselekmények 
száma: 

4034 4067 5256 4573 4584 

4034

4067

5256

4573

4584

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2006

2007

2008

2009

2010

Bűncselekmények



3 

A bűnözés dinamikájában az elmúlt 5 évben ingadozás volt tapasztalható, jelentős 
elmozdulás azonban a rendszerváltozást követően kialakult 4000 körüli 
bűncselekményszámhoz viszonyítva 2008 évben történt.  
Ennek tükrében az elmúlt két évben bekövetkezett csökkenés pozitív eredménynek 
tekinthető. 
 
A bűncselekmények számának alakulása Gödöllőn az illetékességi területünk 
egészére jellemző képhez hasonló. A városunkban elkövetett bűncselekmények 
száma 2010-ben 1320. ( 2009-ben 1294 ) 
Az agglomerációs térségben való fekvése és város jellege miatt Gödöllő lakossága 
továbbra is az átlagnál nagyobb arányban részesül a bűnözésből.  
 
Illetékességi területünkön a személy – így az élet, a testi épség és az egészség - 
elleni bűncselekmények száma 197 volt.  
Gödöllőn 2009-ben 73, 2010-ben 91 ilyen jellegű bűncselekményt követtek. 
 
A személy elleni bűncselekmények túlnyomó részét a szándékos testi sértések 
adják, melyek alakulásában a korábbi évekhez viszonyítva területünkön csökkenés 
volt tapasztalható 105-ről, 96-ra 
 
Városunkban jelentős változás ezen bűncselekmény vonatkozásában nem történt. 
2008-ban 18, 2009-ben 22, 2010-ben 21 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. 
 
Gödöllőn a kiemelt bűncselekményi kategóriába tartozó rablást tekintve azonban 
a kedvezőtlen tendencia nem folytatódott, mert míg 2008-ban 33, 2009-ben pedig 
36, 2010-ben 16 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. Illetékességi 
területünkön 2010-ben összesen 51 eset történt, így megállapítható, hogy 
Gödöllőn 31 %-át követték el a rablás bűncselekményeknek. Megnyugtató 
azonban, hogy ezen bűncselekmények nagy része felderítésre került. 
 
A közlekedési bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy 2010-ben 
illetékességi területünkön megvalósult bűncselekmények száma 42%-kal 
csökkent, 342-ről 198-ra. (Az ittas vezetések száma 141). 
 
Gödöllő vonatkozásában az utóbbi években  lassú emelkedés tapasztalható, 2008-
ban 68, 2009-ben pedig 71, 2010-ben pedig 77 ilyen jellegű bűncselekményt 
követtek el. Ezen belül az ittas vezetések száma, 29-ről 38-ra nőtt. 
 
A vagyon elleni bűncselekmény az a kategória, melynek számszerűsége nagyban 
befolyásolja az állampolgárok biztonságérzetének alakulását.  
Illetékességi területünkön 2010-ben 3214 ilyen jellegű bűncselekményt követtek 
el, szemben a 2009-es évi 2809 esettel.  
Gödöllőn 2008-ban 891, 2009-ben 885, 2010-ben 823 vagyon elleni 
bűncselekményt követtek el.  
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A kárbiztosítási mutató az előző évi 7,56 %-hoz képest  3,3 %. Következésképpen 
2011-ben a vagyon elleni bűncselekmények számának visszaszorítása és az 
okozott kár megtérülése érdekében – amelyre az időmúlással jellemzően egyre 
kisebb az esély – továbbra is hatékonyan kell végezni a bűnügyi munkát. 
 
A lopások számában csökkenés érzékelhető 1544-ről 1536-ra. Ez a tendencia 
Gödöllő vonatkozásában is megállapítható 2008-ban 522, 2009-ben 448, 2010-ben 
259 eset fordult elő. 
 

A betöréses lopások számában emelkedés volt tapasztalható 2010-ben 670-ről 
910-re. 

Gödöllő tekintetében azonban csökkenés tapasztalható 2008-ban 173, 2009-ben 
198, 2010-ben 191. 

 
A gépkocsi lopások száma azonban kedvezőtlenül alakult. Illetékességi 
területünkön 2010-ben 82 db gépkocsit tulajdonítottak el ( 2009-ben 67 db-ot ). 
2010-ben 25 alkalommal (2008-ban 21, 2009-ben 11) követtek el gépkocsi lopást 

Gödöllőn. 

 

A kábítószer bűnözésre a diszkó drogok elterjedése jellemző. A kemény drogok 
minimálisan jelentek meg. A lakosság elvárása a drogfogyasztás, terjesztés 
megelőzése. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt 2007-ben 41 esetben, 
2008-ban 77 esetben, 2009-ben 87 esetben, 2010-ben 40 esetben indítottunk 
eljárást. 
Gödöllő vonatkozásában 13 esetben került sor fenti bűncselekmény miatt 
nyomozás elrendelésére. 
Ezen bűncselekmény kategória ismét előtérbe kerülése miatt fokozott rendőri 
ellenőrzéseket kell tartani ( pl. szórakozóhelyek ). Az eljárások során törekedni 
kell arra, hogy a terjesztők kilétét megállapítsuk. Illetékességi területünkön 2010-
ben 3 esetben sikerült olyan termesztő helyet felderíteni, ahol külföldi 
állampolgárok kifejezetten erre a célra béreltek lakásokat. Az eljárás során 
lefoglalt marihuána értéke több 10 m Ft értéket képviselt.  
Ezekben az ügyekben a PMRFK Felderítő Osztálya folytatta le az eljárást. 
 
Nem lenne teljes az értékelés, ha a bűncselekmények köréből egyre nagyobb részt 
felölelő gazdasági bűncselekményekre nem térnénk ki. 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2010-ben 141-ről 130-ra csökkent a 
gazdasági bűncselekmények száma.  
Gödöllő tekintetében azonban a 2009-évi 43-ról 2010-ben 66–ra nőtt.  
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A bűncselekmények területi megoszlása:  
 
Aszód Rendőrőrs illetékességi területéhez 9 település tartozik, állandó lakosainak 
száma 35.849 fő.  
A rendőrőrs létszáma 17 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. 
 

Aszód Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 
alakulása 2010. évben. 
 

 
Az aszódi rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 1. sz. mellékletét képezi. Aszód illetékességi területén 
elkövetett bűncselekmények száma 2010-ben 1219. 
 
Kistarcsa Rendőrőrs illetékességi területén található 5 település, állandó és 
ideiglenes lakosainak száma 41.600 fő. 
A Rendőrőrs meglévő létszáma 15 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. 
 
A kistarcsai rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 
alakulása 2010. évben. 
 
 

 
A kistarcsai rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 2. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a 
kistarcsai rendőrőrs illetékességi területén 2010. évben: 1.168.  
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Veresegyház Rendőrőrs illetékességi területéhez 6 település tartozik, lakosainak 
száma 49.184 fő. Az alegység létszáma jelenleg 18 fő hivatásos és 1 fő 
közalkalmazott. 
 
Veresegyház rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 
alakulása 2010. évben. 
 

 
A veresegyházi rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 3. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a 
veresegyházi rendőrőrs illetékességi területén 2010. évben: 1.189. 
 
 
Pécel Rendőrőrs tevékenységi köre Pécel és Isaszeg városokra terjed ki. A 
területükön élő állandó és ideiglenes lakosok száma 25.349 fő. 
A Rendőrőrs jelenlegi létszáma 17 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. 
 
Pécel rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 
2010. évben. 
 
 

 
A péceli rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása 
a beszámoló 4. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a péceli rendőrőrs 
illetékességi területén 2010. évben: 463. 
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Dány KMB illetékességi területéhez 4 település tartozik, lakosainak száma 11.417 
fő. Az alegység létszáma jelenleg 11 fő hivatásos. 
 
Dány KMB illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 
2010. évben 
 

 
A dányi kmb illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása a 
beszámoló 5. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a dányi kmb 
illetékességi területén 2010. évben: 254. 
 
A bűncselekmények elkövetői oldala: 
 
A 2010-es évben 1163 bűnelkövető vált ismertté illetékességi területünkön. A 
Gödöllőn elkövetett 1320 bűncselekmény kapcsán 214 elkövető vált ismertté. 
 ( 2009-ben 234 fő ) 
Fiatalkorú elkövetők száma Gödöllő területén 5 fő. 
 
Az ismeretlen tetteses felderítési mutató az ENYÜBS 09 statisztikai rendszerben 
nem szerepel, az ennek kimutatására szolgáló információk nem tartoznak az 
adatgyűjtés körébe 2009. január 1-től. 
 
A nyomozás-eredményességi mutatónk 2006-ban 54,7 % 2007-ben azonban 
50,4 %, 2008-ban 48,3 %, 2009-ben 44,6% , 2010-ben 38,8 % . A megyei átlag 
40,7 %. 
 
A bűncselekmények elkövetése szempontjából jelentős visszatartó erőt képvisel a 
minél gyorsabb felelősségre vonás. Ennek szellemében - a helyi bírósággal és 
ügyészséggel folytatott hatékony együttműködésünk eredményeként 2010-ben is 
éltünk a bíróság elé állítás intézményével, 27 esetben. (2009-ben 28 alkalommal.) 
 
A bűnügyi szakterületen dolgozó állomány munkaterhei nem csökkennek, 
azonban a hatékony munkavégzésnek köszönhetően az átlagos ügyfeldolgozási 
idő 2010-ben 70 nap volt.  
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Kapitányságunk bűnmegelőzési tevékenysége: 
 

A kiemelt kockázati csoportok közül illetékességi területünkön a gyermekkorúak 
és az időskorúak váltak leggyakrabban áldozattá, a hajléktalanok, fogyatékkal élők 
és turisták vonatkozásában külön intézkedést igénylő események nem történtek. 
2010. évben hatóságunk prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmény miatt nem 
indított büntetőeljárást. 
Folyamatosan figyelemmel kísértük a bűncselekmény sértettjévé válások 
alakulását, különösen az oktatási intézményekben, azok közvetlen környékén, 
illetve a családban előforduló esetek alapján azonnal intézkedést tettünk, illetve a 
primer prevenciós tevékenység során, felvilágosító előadásokat tartottunk. 
 

A 2010-es évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a Gödöllői Rendőrkapitányság 
illetékességi területén folytatott vagyonvédelmi tevékenységre. Sajtóreferens 
útján kapcsolatot tartunk a helyi médiával és az ún. sorozat bűncselekmények 
elkövetése esetén tájékoztatást adtunk, felhívást tettünk közzé az eredményes 
felderítő munka érdekében. 
A polgárőrvezetőkkel folyamatos a kapcsolattartás, rendszeres az egyeztetés a 
feladatok meghatározása céljából annak érdekében, hogy a vagyonvédelmi 
tevékenység hatékonyabban működjön. 
Az illetékességi területünkön lévő bevásárlóközpontok, kereskedelmi egységek 
biztonsági vezetőivel szintén napi kapcsolatban voltunk és a vagyon elleni 
bűncselekmények elszaporodása esetén megelőzési céllal akciókat szerveztünk.   
 
Kábítószer-megelőzési propaganda, ifjúságvédelem: 
 

2010-ben tovább folytatódott a 2008. szeptemberében indult „ Iskola rendőre ” 
program, melyhez az iskolák önkéntesen csatlakozhatnak és amelynek során a 
rendőrség vállalja, hogy szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon, fórumokon 
vesz részt, valamint előadásokat tart a helyi sajátosságokhoz igazodva bűn- és 
baleset megelőzési témakörben.   
 

2010-ben illetékességi területünkön fenti program keretében 13 általános iskolával 
történt meg a kapcsolatfelvétel és a bemutatkozó órák megtartása. Az iskola 
rendőrei valamennyi iskola igazgatójával folyamatosan tartják a kapcsolatot, 
rendszeresen látogatják a számukra kijelölt oktatási intézményeket. 
 

2010. évben egy alkalommal vettünk részt egész napos ún. „Egészség nap” 
rendezvényen a helyi Vöröskereszt és a Katasztrófavédelem munkatársaival. 
Ezenkívül két alkalommal került sor „ Egészség nap ” rendezvényre két középfokú 
oktatási intézményben. Általános iskolában 20 alkalommal tartottunk előadást alsó 
illetve felső tagozatos tanulók részére. A nyári tanítási szünetben a gyermekjóléti 
szolgálatok által szervezett táborokban is részt vettünk előadóként. 
Két alkalommal került sor rendkívüli szülői értekezlet tartására a Hajós Alfréd 
Általános Iskolában szeméremsértés bűncselekmény elkövetésének kapcsán. 
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Egy esetben volt prevenciós jellegű előadás a csömöri Idősek Otthonában. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy hatékonyabban tudjuk kezelni az iskolákban 
aktuálisan felmerülő problémákat. Fentieken túl évente több alkalommal tartottunk 
értékelő értekezleteket a Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársaival. 
 
II. A közlekedés biztonsága: 
 

Illetékességi területünkön évek óta kiemelt célkitűzéseink között szerepel a 
balesetek számának kedvező irányú befolyásolása a rendelkezésünkre álló 
eszközökkel. 
A kapitányság illetékességi területén 2010-ben nőtt a személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek száma, 235-ről 251-re.  
 

Az illetékességi területünkön bekövetkezett személyi sérüléses közlekedési 
baleseteket az alábbi diagramm ábrázolja: 

 
A sérüléses balesetek terén emelkedés volt érzékelhető 2010 évben. Ezen 
balesetek 22 %-a (55 eset) Gödöllőn következett be. 
 
A 11 halálos kimenetelű balesetből 2, a 89 súlyos sérüléses balesetből 18, a 151 
könnyű sérüléses balesetből 41 fordult elő Gödöllőn. 
 
Gödöllőn a 3-as számú főút lakott területen húzódó szakaszán bekövetkezett 
balesetekből halálos nem volt, 11 súlyos és 4 könnyű sérüléses baleset történt. 
 
Aszód Rendőrőrs területén bekövetkezett balesetekből 6 halálos kimenetelű volt, 
14 súlyos sérüléses és 25 könnyű sérüléses. 
 
Veresegyház Rendőrőrs területén 2 halálos kimenetelű, 10 súlyos sérüléses és 26 
könnyű sérüléses baleset történt. 
 

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

h a lá lo s 1 8 1 9 1 5 1 1 1 1

s ú lyo s 1 2 3 2 1 9 4 7 4 8 9

kö n n yű 1 9 9 1 6 6 1 4 7 1 5 0 1 5 1

ö s s ze s 3 4 0 2 7 6 2 5 6 2 3 5 2 5 1

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
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Kistarcsa Rendőrs területén 1 halálos kimenetelű, 12 súlyos sérüléses és 30 
könnyű sérüléses baleset történt. 
 
Pécel Rendőrőrs területén nem volt halálos kimenetelű baleset, azonban 12 súlyos 
sérüléses és 15 könnyű sérüléses baleset történt. 
 
Dány KMB Alosztály területén halálos kimenetelű baleset nem történt 2010-ben, 
azonban 10 súlyos és 11 könnyű sérüléses baleset történt. 
 
A személyi sérüléses balesetek településenkénti megoszlását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 
2010. évben történt balesetek településenkénti bontásban 
 

 Halálos Súlyos Könnyű 
Aszód 1 4 7 
Bag 1 1 7 

Csömör 0 6 6 
Dány 2 5 4 

Domony 1 1 0 
Erdőkertes 0 3 5 
Galgahévíz 0 1 2 
Galgamácsa 1 1 3 
Hévízgyörk 0 2 5 

Iklad 0 0 0 
Isaszeg 0 7 7 
Kartal 1 3 3 

Kerepes 1 2 10 
Kistarcsa 0 4 7 
Mogyoród 2 7 11 
Nagytarcsa 0 0 3 

Pécel 0 4 9 
Szada 0 1 6 
Tura 1 1 5 
Valkó 0 1 2 

Vácegres 0 1 1 
Váckisújfalu 0 0 0 

Vácszentlászló 0 0 2 
Veresegyház 1 5 10 

Verseg 0 0 1 
Zsámbok 0 2 0 
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Illetékességi területünk útjain az anyagi káros balesetek száma 2009-ben történt 
520 anyagi káros balesethez mérten emelkedett. Tárgyévben 556 esetben kellett 
intézkednünk anyagi káros balesetnél. (2008-ban 627, 2007-ben 895,  eset.) 
Gödöllőn ezen balesetek száma szintén emelkedett, hiszen az előző évi 105 esettel 
szemben 2010-ben 125 anyagi káros balesetről szereztünk tudomást.  
 
A sérüléses balesetek okaként továbbra is első helyen szerepel a gyorshajtás, 
második helyen az elsőbbség meg nem adása. Nagyságrendjét tekintve a 
következő ok a kanyarodási szabályok be nem tartása és a járművezetők egyéb 
kategóriába nem sorolható figyelmetlensége. 
 
Az Őr-járőrszolgálati Alosztály 2010-ben 2000 fővel szemben alkalmazott 
- döntően közlekedési szabálysértések miatt - helyszíni bírságot. Összesen 
12.564.000.- Ft került kiszabásra. 
 

 2007 2008 2009 2010 

Bírságolt fő 3885 2259 1676 2000 
Bírság / fő  4.581.-Ft 6.646.-Ft 6.322.-Ft 6.282.-Ft 

 
A balesetek számának visszaszorítása érdekében tett intézkedéseink: 
 
Az első számú baleseti ok, a gyorshajtás kiszűrése és megelőzése érdekében a 
Gödöllői Rendőrkapitányság folyamatosan üzemelteti Light Fáma III. típusú 
sebességmérő készülékét. A sebességmérő készülék 2010. évben – illetékességi 
területünkön - 174 napon, összesen 372 üzemórát működött, összesen 4634 
intézkedés történt. 
 
2008 májusában lett üzembe helyezve a FÁMA Shot III. típusú sebességmérő 
készülék, amelyet a Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően 
Közhasznú Közalapítvány haszonköltség szerződés keretében ajánlott fel a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére. A berendezést a Veresegyházi valamint az 
Aszódi Rendőrőrs üzemelteti 15 településen.   
 
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén 2010 évben a sebességmérő 
készülék 78 napon, 144 üzemórát működött és összesen 1218 intézkedés 
foganatosítására került sor. 
 
Az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területén 2010-ben a sebességmérő készüléket 
92 napon, 416 üzemórát működött és összesen 4802 intézkedés foganatosítására 
került sor. 
 

Az év folyamán több baleset-megelőzési célzatú rendezvényt szerveztünk 
iskolákban, településeken, egyéb helyeken. 
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Sajtókapcsolataink a kapitányságon folyó kommunikációs munka 
szervezettségének is köszönhetően kiszélesedtek, már megjelentünk országos 
médiákban is. 
Részt vettünk a megyei BB által kezdeményezett egyéb kampányokban is. 
Szakmai tanácsainkkal, gyakorlati közreműködésünkkel több településen 
segítettünk a forgalmi renddel kapcsolatos problémák megoldásában, a közlekedés 
biztonságosabbá tételében. 
 

A főbb gyalogátkelőhelyeknél a forgalmas napszakokban továbbra is segíti a 
közterületi állomány a forgalom zavartalanságát és a gyalogosok biztonságát.  
A szolgálatban lévő állomány összevonásával rendszeresen végeztünk közlekedési 
akciókat a szabályszegők kiszűrésére.  
 

2010 évben 48 alkalommal TISPOL akció került végrehajtásra. ( Az egész EU-
ban egyidőben ). Ennek keretében a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, a 
közúti árufuvarozás és a menetokmányok, továbbá a passzív biztonsági eszközök ( 
pl. gyermekülés ) valamint az alkohol képezte az akciók fő irányvonalát. 
 
III. Közterületi rendőri jelenlét: 
 

A közterületi rendőri jelenlét csökkenti a bűncselekmények elkövetésének számát, 
a „látható rendőrség” pedig növeli az állampolgárok biztonságérzetét. Ebből a 
tevékenységből rendszeres – úgy nappali, mint éjszakai – „portyaszolgálatok” 
végrehajtásával a bűnügyi állomány is kivette a részét. 
 

A bűnügyi osztály vezetője figyelemmel kísérte az egyes bűncselekmény 
kategóriák alakulását és azok visszaszorítása érdekében külön akciókat is 
elrendelt. 
 
A Közrendvédelmi Osztály intézkedési mutatóinak alakulása. 

 2009 2010 
Elfogások 185 177 
Előállítások 426 550 
Szabálysértési feljelentés  2202 1777 
Bűntető feljelentés  101 54 
Helyszíni bírság (fő) 1676 2000 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

10 596 000 12 564 000 

 

A Gödöllő területén szolgálatot ellátó Őr- Járőrszolgálati Alosztály aktivitásának 
egyik mérőszáma az éves intézkedési mutatók alakulása. Nevezett alegység 2010-
ben illetékességi területünkön 177 elfogást hajtott végre, melyre 32 esetben 
gödöllői lakossal szemben került sor. (2009-ben ez a mutató 185/43 volt. ) 
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Előállítás foganatosítására összesen 550 esetben került sor, ebből 97 alkalommal 
gödöllői lakost vontak intézkedés alá. 
 

2010-ben is több akciót hajtottunk végre a városban működő szórakozóhelyek, 
disco-k bűnmegelőzési, közbiztonsági és bűnügyi szempontok alapján történő 
ellenőrzésére, különös figyelemmel a kábítószer fogyasztásra és terjesztésre, 
valamint a 22 óra után ott tartózkodó fiatalkorúak szeszes itallal történő 
kiszolgálására. 
A különböző sport-, kulturális- és művészeti események zavartalanul zajlottak le, 
a turisztikai idény is rendkívüli esemény nélkül telt el.  
A közbiztonsági tevékenységünket a polgárőrségek példamutató aktivitással 
segítették, az év folyamán megerősítésként többször határőrök is részt vettek a 
közterületi járőrszolgálat ellátásában. 
A tavalyi évben 9 alkalommal került sor az Őr- Járőrszolgálati Alosztály által 
történt rendezvénybiztosításra. 
 
A Hazánk közbiztonságának megszilárdításért és az Időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmények megelőzésére, a tavalyi évben 108 esetben került sor 
akció megtartására, összesen 1066 fő részvételével 2310 órában. 
 
Aszód Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 

 2009 2010 
Elfogások 136 120 
Előállítások 149 161 
Szabálysértési feljelentés  1644 2027 
Bűntető feljelentés  349 222 
Helyszíni bírság (fő) 1699 1283 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

8 386 000 6 321 000 

 
 
Kistarcsa Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 

 2009 2010 
Elfogások 67 65 
Előállítások 166 315 
Szabálysértési feljelentés  2211 1078 
Bűntető feljelentés  228 107 
Helyszíni bírság (fő) 1244 1691 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

7 207 000 9 421 400 
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Veresegyház Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 

 2009 2010 
Elfogások 73 64 
Előállítások 198 231 
Szabálysértési feljelentés  848 1346 
Bűntető feljelentés  370 66 
Helyszíni bírság (fő) 699 1360 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

3 988 000 9 651 000 

 
Pécel Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulását az alábbi 
táblázat tartalmazza. 

 2009 2010 
Elfogások 57 68 
Előállítások 378 323 
Szabálysértési feljelentés  1302 623 
Bűntető feljelentés  147 132 
Helyszíni bírság (fő) 804 877 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

4 511 000 5 392 000 

 
A Dányi KMB Alosztály tekintetében megállapítható, hogy növekedett az 
ügyszám, az eredményesség a korábbi évekhez hasonlóan alakult. A Dány KMB 
Alosztály közrendvédelmi mutatói a Közrendvédelmi Osztály eredményeiben 
találhatóak, mivel annak alegységeként végzi munkáját.  
 
IV. Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
2010-es év a számadatok ismeretében sikeres évnek mondható, melyben szerepet 
játszik, hogy az osztály személyi állománya stabilizálódott. 
Az osztály személyi állománya a korábbi évekhez viszonyítva 2010 évben volt a 
legoptimálisabb 1 fő osztályvezető, 4 fő szabálysértési előadó, 2 fő engedélyügyi 
előadó és 4 fő közalkalmazott. 
 
2010-ben szabálysértési szakterületen a Pest megyei Rendőr-főkapitányság 
értékelője alapján hatóságunknál volt a legtöbb iktatott ügy 6.200, melyből az év 
végén csupán 87 maradt folyamatban.  
A szabálysértési ügyekben kiszabott bírságok száma 116.870.000.-Ft, melyből a 
ténylegesen befizetett összeg 32.953.000.-Ft. 
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Megnyugtató, hogy a közlekedés biztonságát különösen veszélyeztető ittas 
vezetések száma a 2009-ben megvalósult 185 esettel szemben 2010-ben 142-re 
csökkent. 
 
Engedélyügyi szakterületet elemezve megállapítható, hogy területünkön 1008 fő 
rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. Míg 2009 évben 77 megújítási kérelemben 
intézkedtünk, addig 2010-ben 81-ben. 
 
Személy- és vagyonvédelem vonatkozásában elmondható, hogy 2010-ben 348 
esetben adtunk ki e tevékenység végzésére jogosító igazolványt. 
 
V. A kapitányság működési feltételei 
 
Gazdálkodás 
 
A 2010- es évet - akárcsak az ezt megelőző éveket - is a rendkívül szoros, 
takarékos költségvetés és gazdálkodás jellemezte. Pénzügyi kereteink nem 
követték az inflációt és az áremelkedéseket.  
Az EU Soros Elnökség kapcsán decemberben 4 iroda, 1 fegyverszoba és 2 mosdó 
helyiség, folyosók kerültek felújításra. Az újonnan kialakított irodákhoz vezetési 
pontok bekötése történt meg, valamint a fogda részen az új előállító helyiségeket 
kamerával látták el, az új fegyverszobára riasztó került felszerelésre. 2010. évben 
4 db Toshiba típusú multifunkciós gépet kapott a kapitányság. 
 
Öt év viszonylatában irodák felújítása dolgozók munkakörülményeinek javítása 
érdekében kiemelkedő korszerűsítésre fejlesztésre nem került sor. 
 
2010. évben 30 db gépjármű állt rendelkezésre. PMRFK tulajdonú 11 db, lízing 
szerződéssel 12 db, haszonkölcsön szerződéssel 7 db, ezen felül 2 db teljes 
üzemeltetésű haszonkölcsön szerződéses jármű is rendelkezésünkre állt, mely 
táblahelyen felüli. 2010 évben 4 db gépkocsit adtunk le, 7 db gépjárművet kaptunk 
(lízing szerződéses). 
 
Kimutatás a 2010. december 31-ig kapott támogatásokról: 

 
A Gödöllői Rendőrkapitányság tevékenységéhez Gödöllő, Isaszeg, Veresegyház, 
Erdőkertes, Szada, Váckisújfalu, Csömör, Zsámbok, Vácszentlászló, Dány, 
Kerepes, Aszód, Iklad, Pécel, Valkó, Kistarcsa települések önkormányzatai 
nyújtottak támogatást, összesen 4.399.010.-Ft értékben. 
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Személyügyi helyzet 
 

2010 évben – a pénzügyi megszorító intézkedések részeként – a rendszeresített 
létszámkerethez képest kevesebb finanszírozott létszámmal kellett gazdálkodnunk 
a hivatásos állomány tekintetében.  
A finanszírozott létszámunk 2009-hez viszonyítva nem változott. 2010.év végére a 
rendszeresített létszámunkhoz képest 29 fővel kevesebben dolgozunk, valamint 
ezen felül 10 fő illetménynélküli szabadságon tartózkodik. Az évek óta tartó 
létszámcsökkenés 2010. évben is folytatódott, ez időnként komoly problémát 
okozott egyes szakterületek, különösen az őrsök vonatkozásában a szolgálatok 
ellátásában.   
2010-ben az állományból távozott 23 fő hivatásos és 2 fő közalkalmazott. Az 
állományba érkezett 24 fő hivatásos és 3 fő közalkalmazott. 
2010-ben az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzete megfelelő volt. Az ezzel 
kapcsolatos különböző eljárások száma az előző évihez hasonlóan alakult. 
 
VI. Együttműködéseink:  
 

Rendőrkapitányságunknak – a várost érintően - 21 polgárőr egyesülettel, 8 
vadásztársasággal, továbbá 17 civil szervezettel van együttműködési 
megállapodása. A kisebbségi önkormányzatok vezetőivel 2010. december 13.-án  
került sor munkaértekezletre, melyen Dány, Vácegres, Veresegyház, Isaszeg, 
Valkó Cigány Kisebbségi Önkormányzatai, valamint Kerepesről a Német és a 
Szlovák képviseltette magát. 
 
A megállapodások alapján 2010-ben 449 alkalommal 5388 órában került sor a 
polgárőrségekkel közös szolgálatok és célirányos akciók, biztosítási feladatok 
végrehajtására.  
 
VII. Összegzés: 
 
A közvéleményt is foglalkoztató bűncselekmények, elfogások a Gödöllői 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 2010 évben: 
 

- 2010. tavaszán a lakosságot és a rendőrséget egyaránt irritáló un. táska 
letépéseket követtek el Gödöllőn az Alsópark és az egyetem környékén. A 
nyomozók folyamatos bűnügyi portyák keretében igyekeztek felderíteni, 
illetve megelőzni a főként idős hölgyek sérelmére elkövetett táskalopásokat.  
A kitartó járőrözések eredményeként 2010. májusában elfogásra került egy 
25 és egy 27 éves gödöllői férfi, akik beismerték, hogy a március és május 
között elkövetett 5 rendbeli táskalopást ők hajtották végre. 

- 2010. év elején több alkalommal történt kábellopás Kistarcsa, Nagytarcsa és 
Csömör területén. Az elkövetők az utak mellett lévő aknákban elvágták a 
vezetéket, majd gépjárművel kihúzták a kábelt, melyet kisebb méretű 
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darabokra vágtak és budapesti fémfelvásárló helyeken néhány ezer forintért 
adtak el. 2010. április 12-én az éjszakai órákban Kistarcsa belterületén a 
közterületen járőröző rendőrök megzavarták az elkövetőket, aki 
személygépkocsijukat hátrahagyva elmenekültek a helyszínről. A nyomozás 
során az elkövető személyazonossága megállapítást nyert, a gyanúsítottak 
ezt követően részletes beismerő vallomást tettek. A terhükre rótt 
bűncselekmények elkövetésével több millió forint kárt okoztak. 

- A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője által 2010. október 20-án elrendelt 
körözési akció során elfogásra került K. József 32 éves turai lakos, aki ellen 
összesen 13 aktív körözés volt elrendelve. A férfit több rendőrkapitányság is 
kereste, túlnyomórészt vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt. 

- 2010. október 18-án reggel 07.45 órakor, állampolgári bejelentés alapján 
sikerült a Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozóinak elfogni azt a 35 éves 
hévízgyörki férfit, aki a gödöllői Alsóparkban szeméremsértő módon 
viselkedett. A férfi gyanúsítotti kihallgatása során elmondta, hogy egy éve 
hetente több alkalommal szeméremsértő módon mutogatta magát a parkban 
és környékén. 

- Hatóságunk 2010. novemberében csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást ismeretlen személy ellen, aki egy internetes adok-veszek 
weboldalon mobiltelefonokat kínált eladásra úgy, hogy a vételár átutalását 
követő 5 napon belül ígérte a szállítást. A sértettek a pénzt átutalták, de a 
megvásárolt terméket nem kapták meg. A nyomozás során megállapítást 
nyert, hogy egy gödöllői 29 éves férfi árusította a mobiltelefonokat, aki 
gyanúsítotti kihallgatása során elismerte, hogy közel 1 millió forintra tett 
szert azzal, hogy a vásárlókat szándékosan megkárosította. 

- Gödöllő városában 2010-ben elszaporodtak a „graffiti” jellegű 
bűncselekmények. Január és december között festékszóróval fújták le több 
közintézmény és kereskedelmi egység épületének falát, az Európai Unió 
által nyújtott támogatásból felújított főtér virágládáit, márvány elemeit, 
információs tábláit, aluljárókat és a tereprendezésen dolgozó munkagépeket. 
A helyreállítás több millió forintba került. A nyomozás során 6 gödöllői 
fiatalember gyanúsítottkénti kihallgatására került sor, akik közül az 
elkövetés idején többen fiatalkorúak voltak. Terhükre róható 29 rendbeli 
rongálás vétség és 12 rendbeli szabálysértési értékre elkövetett rongálás. Az 
ügyet vádemelési javaslattal a Budakörnyéki Bíróságra továbbítottuk.   

- 2010. őszén több bolt és családi ház betörés, valamint gépjárműfeltörést 
elkövetőit sikerült beazonosítani akkor, amikor egy rablással gyanúsított 22 
éves bagi férfi elfogása történt meg. A férfi 2011. január 07-én a délelőtti 
órákban Gödöllő, Szabadság úton lévő aluljáróban egy gödöllői hölgy 
táskáját tépte ki, benne lévő személyes irataival, készpénzével. A széleskörű 
nyomozás során az elkövetői kör szélesedett, további két fővel kapcsolatban 
merült fel, hogy Aszód környékén több vagyon elleni bűncselekmény 
elkövetése róható a terhükre.  
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„Legek” illetékességi területünkön: 
 

- A legjelentősebb sebességtúllépés: A megengedett 50 km/h helyett 126 
km/ h sebességgel közlekedett motorkerékpárjával egy férfi 2010. május 29-
én 15.45 órakor Gödöllő lakott területén belül a Szabadság úton. 

 
- A legmagasabb szabálysértési bírságot, 150 ezer Ft pénzbírságot és 12 hó 

járművezetésről eltiltás szankciót halmazati büntetésül szabott ki 
hatóságunk egy bagi férfi részére, aki ellen több szabálysértési feljelentés is 
érvényben volt, mivel nem állt meg a rendőri karjelzésre, engedély nélkül 
vezetett gépjárművet, illetve ellenőrzésekor nem volt nála a jármű forgalmi 
engedélye. 

 
- A legtöbb bűncselekmény elkövetésével egy rétsági férfit gyanúsított meg 

a rendőrség, összesen 128 rendbeli vagyoni hátrányt okozó szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok megsértése vétség elkövetése miatt. 

 
 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányság 2010-ben is igyekezett mindent megtenni azért, 
hogy munkáját kiemelkedő szinten végezze. Az értékelésben szereplő statisztikai 
adatok azt támasztják alá, hogy az elvárásoknak megfeleltünk.   
Mindezek mellett nem szabad elfelejtenünk, hogy a rendőri tevékenység 
színvonalát, hatékonyságát a területen élő állampolgárok véleménye, szubjektív 
biztonságérzete alapján lehet megállapítani. Bízunk benne, hogy egész éves 
munkánk eredményeként az itt élő és ide látogató emberek megfelelő 
közbiztonsági helyzetet tapasztaltak.  
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VIII. Főbb célkitűzéseink: 
 
•    A soros EU elnökség biztosításának felkészült, szakszerű végrehajtása.    
 
• A bűnügyi tevékenység vonatkozásában a nyomozás eredményesség 

területén szükséges az előrelépés. Kiemelten kezelendő a vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetőinek felkutatása, bűnösségük megállapítása. 

• A bíróság elé állítások számának növelése. 
 

• A közrendvédelmi intézkedési mutatók szinten tartása, elfogások 
tekintetében a javítása. 

 
• A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő települések közül 

néhány helyen megvalósult már, vagy folyamatban van a térfelügyeleti 
rendszer kiépítése, melyet a rendőrség lehetőségeihez mérten támogat.   

 

• A sebesség-ellenőrző készülékek kihasználtságának növelése. 
 

• A fluktuáció csökkentése, létszámhelyzet stabilizálása. 
 
 
Annak reményében, hogy beszámolóm kellő tájékoztatást nyújtott a Tisztelt 
Képviselő Testület részére illetékességi területünk közbiztonsági állapotáról és 
rendőrkapitányságunk tevékenységéről, kérem Önöket, hogy beszámolómat 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Gödöllő, 2011. február 17. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
                                                                             Bozsó Zoltán r. dandártábornok 
                                                                                       rendőrségi főtanácsos 
                                                                                            rendőrkapitány 
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