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Tisztelt Képviselő Testület, Hölgyeim és Uraim! 
 
 
Szívesen teszek eleget a – a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-
ának (4) bekezdésében foglaltak alapján – jogszabályban meghatározott 
kötelezettségemnek, mely szerint évente be kell számolnom 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 2011. évben 
végzett munkáját, valamint a 2012-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 és tagadhatatlan hatással van a közlekedés biztonságára, a 
bűnözés terjedésére. 
 
Az értékelések időszakában lakosaink számáról az önkormányzatoktól érkezett 
tájékoztatás alapján a területünkön élő állandó lakosok száma 180.926 főről 
178.294 főre csökkent. Az ideiglenesen itt élők száma 8385 főről 9.554 főre nőt. 
 
2011. I. félévében az EU soros Elnökségének biztosítása a Gödöllői 
Rendőrkapitányság fennállásának eddigi legnagyobb szakmai feladatát jelentette. 
Az EU elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátása során jelentős számú, nagy 
érdeklődéssel és nemzetközi figyelemmel járó rendezvény került lebonyolításra, 
amelyek eseménymentes, zavartalan biztosítása kiemelkedő feladatot rótt a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányságra és a Gödöllői Rendőrkapitányságra. 
A megtartott rendezvények leginkább a fővárost és Gödöllőt érintették, melyek 
biztosítási feladatait a napi tevékenység mellett úgy kellett végrehajtani, hogy az 
állampolgárok életében a forgalomkorlátozások, útlezárások minél kisebb 
fennakadást okozzanak. A helyi lakosok napi életvitelében jelentős változás ne 
történjen. 
 
A PMRFK illetékességi területén összesen 63 különböző szintű EU rendezvény 
biztosítása került végrehajtásra. A rendezvények biztosítását a fél év alatt a 
PMRFK állományából összesen 4512 fő végezte. 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén a soros EU elnökséggel 
kapcsolatban két helyszínen voltak különböző szintű rendezvények. Az elnökségi 
rendezvények kiemelt rendezvény helyszíne volt a Gödöllői Grassalkovich 
Kastély Lovarda épület része, valamint a Művészetek Háza, mint sajtóközpont. 
Kiegészítő programok helyszíne volt továbbá a Domonyvölgyben található Lázár 
Lovaspark. 
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A vezetői, szakértői értekezletek, rendezvények biztosítását a Gödöllői 
Rendőrkapitányság állománya látta el, megerősítve a Készenléti Rendőrség 
vezényelt állományával. 
 
Vezetői és szakértői rendezvények összesen 19 alkalommal, 35 napon kerültek 
megrendezésre.  
A rendezvények biztosítását Gödöllő Rendőrkapitányság állományából 186 fő 
végezte. 
A 19 alkalomból 5 rendezvény bírt kiemelt biztonsági kockázattal, 14 rendezvény 
normál kockázatúnak lett minősítve.  
 
A biztosítások időszakában, azokkal összefüggésben Gödöllő városában nem 
történt rendkívüli esemény. A biztosítási feladatok végrehajtásán kívül más 
rendőri intézkedésre nem volt szükség. 
 
Az év folyamán az EU rendezvények biztosításán túlmenően kiemelkedő 
rendezvény az évek óta megrendezésre kerülő FORMA-1 autós gyorsasági 
verseny, melyre több százezer külföldi állampolgár is ellátogat. 
A Hungaroring területén több, technikai sporthoz köthető verseny is 
megrendezésre került, így a World Series by Renault verseny, a FIA WTTC 
verseny és az Opel kupa.  
 
Az értékelt évben több alegység vezetői beosztásában történt változás 
rendőrkapitányságunkon, ennek ellenére a már említett feladatokat megfelelő 
szakmai szinten elláttuk, az ügyészségekkel, bíróságokkal és felettes szervekkel a 
folyamatos és egymást segítő munkakapcsolat biztosított volt. 
 
A keretgazdálkodás korábbi megszüntetését követően, dologi kiadásra 
felhasználható keretek nem kerültek kiadásra. Felhasználásunk a PMGO főkönyvi 
kimutatás alapján: általános kiadások (dologi) 69.922.694 Ft,a bűnügyi kiadás 
pedig 44.244.558 Ft, összességében 114.167.252 Ft. Az előző évhez képest 
198.307 Ft-tal több dologi kiadásunk keletkezett.  
 
A szigorú és takarékos gazdálkodás azonban sem a munkánk színvonalát, sem a 
kultúrált ügyfélfogadás körülményeit nem befolyásolta hátrányosan.  
 
A lakossággal való kapcsolattartás érdekében 2011. 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.  
 
 
A szervezeti struktúrában az állománytábla módosítást követően 2011. május 01.-i 
hatállyal történt változás. 
 
 
A rendőrkapitányság vezetőjének függetlenített helyettese került kinevezésre Tóth 
Csaba r. alezredes személyében. 
 
 
A Bűnügyi Osztály vezetője irányítja a Vizsgálati Alosztályt, a Felderítő 
Alosztályt és a Bűnügyi Technikai Alosztályt. Az alosztályok vezetői újonnan 
megbízásra kerülő vezetők. 
 
 
A középvezetői állományt érintően 13 esetben történt személyi változás.  Az 
állománytábla módosítást követően a Közrendvédelmi Osztály vezetője és a 
Kistarcsai Őrsparancsnok személyében is változás történt, akik kinevezése 
megbízásukat követően rövid időn belül megtörtént. Az Aszódi és Kistarcsai 
Rendőrőrsök helyettesi beosztásaiba is fiatal vezetők kerültek megbízásra. A 
Péceli Őrsparancsnok és Őrsparancsnok-helyettes kinevezésre kerültek. 2011. 
február 01-től a Hivatal élén is új vezető került megbízásra. 2011. november 01-
jén a Bűnügyi Technikai Alosztály vezetőjének személyében is változás történt 
illetve 2011. december 01-től a Közlekedésrendészeti Osztály ismét új megbízott 
vezetőt kapott.  
 
 
I. Bűnügyi helyzet: 
 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált, elrendelt és 
iktatott büntető eljárások száma 2011-ben a megelőző évhez képest csekély 
változást mutat, míg 2010 évben 4584 volt, addig 2011-ben 4660. Mindez 
elenyésző emelkedést jelent.  
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Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 5 év távlatában: 

 
 
 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Bűncselekmények 
száma: 

4067 5256 4573 4584 4660 

 
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 években bekövetkezett csökkenés pozitív eredménynek 
tekinthető. 
 
A bűncselekmények számának alakulása Gödöllőn az illetékességi területünk 
egészére jellemző képhez hasonló. A városunkban elkövetett bűncselekmények 
száma 2011-ben 1315. ( 2010-ben 1320. ) 
 
Illetékességi területünkön a személy – így az élet, a testi épség és az egészség - 

elleni bűncselekmények száma 108 volt.  
Gödöllőn 2010-ben 14, 2011-ben 33 ilyen jellegű bűncselekményt követtek. 
 
A személy elleni bűncselekmények túlnyomó részét a szándékos testi sértések 

teszik ki, melyek alakulásában a korábbi évekhez viszonyítva területünkön 
csökkenés volt tapasztalható 96-ról, 74-re változott. 
Gödöllőn ezen bűncselekmény vonatkozásában csökkenés történt. 2009-ben 22, 
2010-ben 21, 2011-ben 13 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. 
 
Gödöllőn a kiemelt bűncselekményi kategóriába tartozó rablást tekintve azonban 
a kedvező tendencia folytatódott, mert míg 2008-ban 33, 2009-ben pedig 36, 
2010-ben 16, 2011-ben 5 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. Illetékességi 
területünkön 2011-ben összesen 42 eset történt, így megállapítható, hogy 
Gödöllőn 11.9 %-át követték el a rablás bűncselekményeknek, melyek túlnyomó 
részét felderítettük.  
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A közlekedési bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy 2011-ben 
illetékességi területünkön megvalósult bűncselekmények száma növekedett, 198-
ről 204-re. (Az ittas vezetések száma 123.) 
Gödöllő vonatkozásában csökkenés tapasztalható, 2008-ban 68, 2009-ben 71, 
2010-ben 77, 2011-ben pedig 57 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. Ezen 
belül az ittas vezetések száma, 38-ról 37-re csökkent. 
 
A vagyon elleni bűncselekmény az a kategória, melynek számszerűsége nagyban 
befolyásolja az állampolgárok biztonságérzetének alakulását.  
Illetékességi területünkön 2011-ben 3367 ilyen jellegű bűncselekményt követtek 
el, szemben a 2010-es évi 3214 esettel.  
Gödöllőn 2008-ban 891, 2009-ben 885, 2010-ben 825, 2011-ben 829 vagyon 
elleni bűncselekményt követtek el.  
 

A kárbiztosítási mutató 2011 évben 2.8 %, szemben a 2010 évi mutatóhoz  
képest, ami 3,3 %. Következésképpen 2012-ben a vagyon elleni bűncselekmények 
számának visszaszorítása és az okozott kár megtérülése érdekében – amelyre az 
időmúlással jellemzően egyre kisebb az esély – fokozott hatékonysággal kell 
végezni a bűnügyi munkát. 
 
A lopások számában növekedés érzékelhető 1536-ról 1854-re. Ez a tendencia 
Gödöllő vonatkozásában is megállapítható 2008-ban 522, 2009-ben 448, 2010-ben 
259, 2011-ben 417 eset fordult elő. 
 

Jelentős eredménynek tekintjük, hogy a betöréses lopások számában azonban 
csökkenés tapasztalható 2011-ben 910-ről 722-re. Gödöllő tekintetében is 
megállapítható a csökkenés 2008-ban 173, 2009-ben 198, 2010-ben 191, 2011-ben 

146. 

 
A gépkocsi lopások száma illetékességi területünkön 2011-ben 105 db ( 2010-ben 
82 db volt ). 
2011-ben 31 alkalommal (2008-ban 21, 2009-ben 11, 2010-ben 25 ) követtek el 
gépkocsi lopást Gödöllőn. Az eltulajdonított gépjárművek közül 17 megtalálásra 
került. 
 

A kábítószer bűnözésre az un.”diszkó” drogok elterjedése jellemző. Társadalmi 
elvárás 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, 2011-ben 64 esetben indítottunk eljárást. 
Gödöllő vonatkozásában, 15 esetben került sor fenti bűncselekmény miatt 
nyomozás elrendelésére. 
Fokozott bűnügyi érzékenységgel szervezünk visszatérő ellenőrzéseket a 
szórakozó helyeken, az eljárások során arra törekszünk, hogy a fogyasztókon kívül 
a terjesztők kilétét is megállapítsuk.  
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Nem lenne teljes az értékelés, ha a bűncselekmények köréből egyre nagyobb részt 
felölelő gazdasági bűncselekményekre nem térnénk ki. 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2011-ben 130-ról 389-re nőt a 
gazdasági bűncselekmények száma.  ( hűtlen kezelés, hitelsértés) 
Gödöllő tekintetében változatlan maradt, 2010-ben 66, 2011 évben is 66.  
 

A bűncselekmények területi megoszlása:  

 

Aszód Rendőrőrs illetékességi területéhez 9 település tartozik, állandó lakosainak 
száma 35.120 fő.  
A rendőrőrs létszáma 22 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. 
 

Aszód Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 
2011. évben, a statisztikai nyilvántartás szerint. 
 
Települések bűncselekmények száma Bűncsel. száma/1000 fő 
Aszód 322 53,96 
Bag 235 60,7 
Domony 62 30,02 
Galgahévíz 81 31,7 
Hévizgyörk 63 20,7 
Iklad 40 18,26 
Kartal 96 16,45 
Tura 265 32,55 
Verseg 41 28,19 
 
Az aszódi rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 1. sz. mellékletét képezi. Aszód illetékességi területén 
elkövetett bűncselekmények száma 2011-ben 1205. 
 
Kistarcsa Rendőrőrs illetékességi területén található öt település területe 
összesen 104,4 km2, állandó és ideiglenes lakosainak száma 41.908 fő. 
A rendőrőrs meglévő létszáma 21 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. 
 
A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 
alakulása 2011. évben, a statisztikai nyilvántartás szerint. 
 
Települések bűncselekmények száma Bűncsel. Száma/1000 fő 
Kistarcsa 337 26,88 
Kerepes 213 21,03 
Csömör 315 35,43 
Mogyoród 229 36,21 
Nagytarcsa 78 19,34 
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A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 2. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a 
Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén 2011. évben: 1172.  
 

Veresegyház Rendőrőrs illetékességi területéhez 6 település tartozik, lakosainak 
száma 34.909 fő. Az alegység létszáma jelenleg 21 fő hivatásos és 1 fő 
közalkalmazott. 
 
Veresegyház Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 
alakulása 2011. évben, a statisztikai nyilvántartás szerint. 
 
Települések Bűncselekmények száma Büncsel.száma/1000 fő 
Veresegyház 613 34,88 
Erdőkertes 240 26,89 
Szada 101 20,95 
Galgamácsa 48 22,79 
Vácegres 36 37,57 
Váckisújfalu 10 18,83 
 
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 3. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a 
Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén 2011. évben: 1.048. 
 

Pécel Rendőrőrs tevékenységi köre Pécel és Isaszeg városokra terjed ki. A 
területükön élő állandó és ideiglenes lakosok száma 26.500 fő. 
A rendőrőrs jelenlegi létszáma 21 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. 
 
Pécel Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 
2011. évben, a statisztikai nyilvántartás szerint. 
 
Települések Bűncselekmények száma Büncsel.száma/1000 fő 
Pécel 313 20,59 
Isaszeg 256 22,65 
 
A Péceli Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása 
a beszámoló 4. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény a Péceli Rendőrőrs 
illetékességi területén 2011. évben: 569. 
 
A Dányi KMB Alosztály illetékességi területén négy település található, állandó 
lakosainak száma 11.000 fő. Az alosztály létszáma 1 fő alosztályvezető és 9 fő 
körzeti megbízott. A feldolgozott ügyek 24, 3 % eredményes, amely a korábbi 
évek eredményeitől alig tér el. A Dány KMB Alosztály közrendvédelmi mutatói a 
Közrendvédelmi Osztály eredményeiben találhatóak, mivel annak alegységeként 
végzi munkáját.  
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Dány Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén elkövetett 
bűncselekmények alakulása 2011. évben, a statisztikai nyilvántartás szerint.  
 
 
Települések Bűncselekmények száma Büncsel.száma/1000 fő 
Zsámbok 86 35,83 
Vácszentlászló 54 22,5 
Valkó 48 18,46 
Dány 103 22.88 
 
A Dányi KMB Alosztály illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 
kimutatása a beszámoló 5. sz. mellékletét képezi. Összes bűncselekmény az 
alosztály illetékességi területén 2011. évben: 291. 
 
A bűncselekmények elkövetői oldala: 
 
A 2011-es évben 1405 bűnelkövető vált ismertté illetékességi területünkön. A 
Gödöllőn elkövetett 1315 elkövetett bűncselekmény kapcsán 286 elkövető vált 

ismertté. Fiatalkorú elkövetők száma Gödöllő területén 29 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 %, 2011-ben 34,33 
%. A megyei átlag 27,1 %. 
 
A bűncselekmények elkövetése szempontjából jelentős visszatartó erőt képvisel az 
elkövetés és a felelősségre vonás között eltelt idő rövidsége.  Ennek szellemében - 
a helyi bírósággal és ügyészséggel folytatott hatékony együttműködésünk 
eredményeként 2011-ben 159 esetben éltünk a bíróság elé állítás intézményével. 
(2010-ben 27 alkalommal.) 
 
A bűnügyi szakterületen dolgozó állomány hatékony munkavégzésének 
köszönhetően az átlagos ügyfeldolgozási idő 2011-ben 70 nap volt.  
 
Kapitányságunk bűnmegelőzési tevékenysége: 

 
1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem. 
 
A kiemelt kockázati csoportok közül illetékességi területünkön a gyermekkorúak 
és az időskorúak váltak leggyakrabban áldozattá. Illetékességi területünkön lévő 
települések jegyzőivel és gyámhatósági munkatársaival rendszeres kapcsolat 
alakult ki. Valamennyi településen működik Családsegítő és Gyermekjóléti  
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Szolgálat, melynek vezetőivel még 2004-ben kötöttünk együttműködési 
megállapodást. Ezen megállapodás felülvizsgálatára, a változások és az 
együttműködés újabb lehetőségeinek feltárására még 2009-ben sor került.  
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális munkásai 
gondoskodnak a hajléktalanok átmeneti szállásáról, étkeztetéséről és a tisztálkodás 
lehetőségének megteremtéséről. 
Több esetben tartottunk bűnmegelőzési előadásokat általános iskolákban részben 
az intézmény kérésére, részben saját kezdeményezésünkre. Az előadások több 
esetben az „Egészségnap” keretében zajlottak le. 2011-es évben részt vettünk a 
gödöllői Madách Imre Szakmunkásképző- és Szakközépiskola és a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium „Egészségnap”-ján, ahol a 17-18 éves diákok körében 
élénk érdeklődés mutatkozott a jogsértések büntetőjogi következményei témában. 
Az előadások hangsúlya a helyes alternatívák közvetítése volt, a pozitív jövőkép 
kialakításának elősegítése. 
 
 
2. Kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése. 
 
2011. évben kiemelt figyelmet fordítottunk az egyedül, vagy otthon élő idős, 
fogyatékos emberek tájékoztatására és felvilágosítására. 
Október és november hónapokban a Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi 
területén, a körzeti megbízottak a már korábban megismert, időskorúakkal 
felvették a kapcsolatot, tájékoztatták őket a sérelmükre elkövethető 
bűncselekményekkel kapcsolatban. 2011. november 21.-én a vácszentlászlói 
nyugdíjas klub 26 tagjának tartottunk beszélgetést hasonló témáról és más 
nyugdíjas klub vezetőivel is felvettük a kapcsolatot a prevenció érdekében. Az 
időskorú, otthonukban élő emberek segítése érdekében javaslatot tettünk az 
idősügyi jelzőrendszer bevezetésére. 
 
 
3. Áldozatvédelem, közösségi életterek. 
 
Az áldozatvédelemi tevékenységünk már a bűnügy helyszínén elkezdődik, a 
sértett számára történő megfelelő légkör kialakításával és a helyszíni szemlék 
türelemmel és odafigyeléssel történő lebonyolításával. 
 
Az áldozatvédelmi tevékenység fontos része a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal 
Áldozatsegítő Szolgálat munkatársainak havi ügyfélfogadása, amelyet 2008. év 
óta a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat gödöllői irodájában 
tartanak. 
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4. Megelőző vagyonvédelem. 
 
A vagyonelleni bűncselekmények megelőzésében és felderítésében nagy 
segítséget jelent a Gödöllő városában kiépített videó-térfigyelő biztonsági 
rendszer. 
 
A kamerarendszer üzemeltetése óta eltelt időszakban a Gödöllői 
Rendőrkapitányság az alábbi intézkedéseket foganatosította a szolgálat ellátásaik 
során: 
 
- szabálysértési feljelentés: 25 alkalommal 
- helyszíni bírság kiszabása: 93 alkalommal, összesen: 567.000-Ft összegben 
- előállítás: 17 alkalommal ( 13 fő igazolás, 4 fő bcs. elkövetésének gyanúja miatt 
- elfogás: 9 alkalommal ( 2 fő körözés, 7 fő bcs. elkövetése során tettenérés miatt ) 

 
A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatokat a rendőrkapitányság 349 
dolgozója, összesen 3.998 órában hajtotta végre. 
 
Gödöllőn 2011. október 03-a és december 14-e között az alábbi bűncselekmények 
történtek a kamerarendszer-megfigyelése alapján: 
 
- lopás: 3 alkalommal 
- rongálás ( graffiti ): 1 alkalommal 
- visszaélés kábítószerrel: 3 alkalommal ( 5 fő – a térfigyelők jelzése - észlelés 
alapján ) 
 
2010. ugyanezen időszakában a kamerával megfigyelt területen az alábbi 
jogsértések történtek:  
 
- lopás: 5 alkalommal 
- lakásbetörés: 1 alkalommal 
- gépjármű lopás: 1 alkalommal 
- gépjármű feltörés: 1 alkalommal 
- könnyű testi sértés: 1 alkalommal 
- rongálás: 1 alkalommal 
 
„A kiemelt útvonalakon elkövetett „trükkös lopások” megelőzése, 
megakadályozása” című programmal kapcsolatban a PMRFK által ebben a 
témában elkészített szóróanyagok, plakátok kihelyezésre kerültek több kiemelt 
látogatottságú csomópontban. 
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Kiemelt figyelmet fordítunk - sajtóreferens útján- a Gödöllő Rendőrkapitányság 
illetékességi területén a lakosság folyamatos tájékoztatására, amelyben segítséget 
nyújt a 27 településen megjelenő helyi újságok illetőleg a területünkön működő 
televíziók. 
 
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 2011-ben csökkent a személyi sérüléssel 
járó közlekedési balesetek száma, 251-ről 171-re.  
 
Az illetékességi területünkön bekövetkezett személyi sérüléses közlekedési 
baleseteket az alábbi diagramm ábrázolja: 
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A sérüléses balesetek terén csökkenés volt érzékelhető 2011 évben. Ezen 
balesetek 26,9%-a (46 eset) Gödöllőn következett be. 
 
Gödöllő városában a 11 halálos kimenetelű balesetből 1 következett be, a 63 
súlyos sérüléses balesetből 11, a 97 könnyű sérüléses balesetből 25 fordult elő. 
 
Ezen belül a 3-as számú főút gödöllői szakaszának lakott területén bekövetkezett 
balesetek során halálos nem volt, 9 súlyos és 7 könnyű sérüléses történt. 
 
Aszód Rendőrőrs területén bekövetkezett balesetekből 4 halálos kimenetelű volt, 
10 súlyos sérüléses és 16 könnyű sérüléses. 
 
Veresegyház Rendőrőrs területén 2 halálos kimenetelű, 13 súlyos sérüléses és 20 
könnyű sérüléses baleset történt. 
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Kistarcsa Rendőrs területén 1 halálos kimenetelű, 13 súlyos sérüléses és 17  
könnyű sérüléses baleset történt. 
 
Pécel Rendőrőrs területén 2 halálos kimenetelű baleset, azonban 11 súlyos 
sérüléses és 11 könnyű sérüléses baleset történt. 
 
Dány KMB Alosztály területén 1 halálos kimenetelű baleset történt 2011-ben, 
azonban 5 súlyos és 8 könnyű sérüléses baleset történt. 
 
A személyi sérüléses balesetek településenkénti megoszlását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 
2011. évben történt balesetek településenkénti bontásban 
 

 Halálos Súlyos Könnyű 
Aszód 2 1 9 
Bag 0 0 3 

Csömör 0 3 2 
Dány 0 3 2 

Domony 0 1 0 
Erdőkertes 1 2 4 
Galgahévíz 1 2 0 
Galgamácsa 0 0 1 

Gödöllő  1 11 25 
Hévízgyörk 0 1 0 

Iklad 0 0 2 
Isaszeg 0 7 9 
Kartal 0 2 1 

Kerepes 1 2 2 
Kistarcsa 0 3 6 
Mogyoród 0 4 6 
Nagytarcsa 0 1 1 

Pécel 2 4 2 
Szada 0 5 6 
Tura 0 3 1 
Valkó 1 1 4 

Vácegres 0 0 0 
Váckisújfalu 0 0 0 

Vácszentlászló 0 0 1 
Veresegyház 1 6 9 

Verseg 1 0 0 
Zsámbok 0 1 1 
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Illetékességi területünk útjain a balesetek száma 2010-ben történt 556 anyagi 
káros balesethez mérten csökkent. Tárgyévben, 317 esetben kellett intézkednünk 
anyagi káros balesetnél. (2008-ban 627, 2009-ben 520 eset.) Gödöllőn ezen 
balesetek száma szintén csökkent, hiszen az előző évi 125 esettel szemben 2011-
ben 105 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. 
 
 
A balesetek számának visszaszorítása érdekében tett intézkedéseink:  
 
Az első számú baleseti ok, a gyorshajtás kiszűrése és megelőzése érdekében a 
Gödöllői Rendőrkapitányság folyamatosan üzemelteti a rendelkezésére álló Light 
Fáma III. és a FÁMA Shot III. típusú sebességmérő készülékeket, valamint a 
Mátrix rendszámfelismerő rendszert és PDA készüléket.  
A Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya által üzemeltetett 
sebességmérő készülék 2011. évben – illetékességi területünkön - 172 napon, 
összesen 999 üzemórát működött, összesen 7932 intézkedés történt. 
 
A Veresegyház és Aszód Rendőrőrsök által használt sebességmérő készülék az 
alábbi kihasználtsággal került működtetésre:  
 
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén 2011 évben a sebességmérő 
készülék 61 napon, 117 üzemórát működött és összesen 329 intézkedés 
foganatosítására került sor. 
 
Az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területén 2011-ben a sebességmérő készüléket 
50 napon, 148 üzemórát működött és összesen 1902 intézkedés foganatosítására 
került sor. 
 
Az év folyamán több baleset-megelőzési célzatú rendezvényt szerveztünk 
iskolákban, településeken, egyéb helyeken. 
A PMRFK Baleset-megelőzési Bizottsággal együttműködve demonstratív akciók 
során közvetlenül személyesen tájékoztattuk a járművezetőket az ittas vezetés 
veszélyeiről és következményeiről. A kerékpáros és gyalogos balesetek 
megelőzése érdekében láthatósági mellényt, fényvisszaverő eszközöket adtunk át 
az állampolgároknak. Központilag szerkesztett plakátokat helyeztünk el 
közintézményekben.  
Sajtókapcsolataink a kapitányságon folyó kommunikációs munka 
szervezettségének is köszönhetően kiszélesedtek, már megjelentünk országos 
médiákban is. 
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Szakhatósági tevékenységünk során véleményeztük a forgalmi rend kialakításával, 
forgalombiztonsági eszközök kihelyezésével kapcsolatos hatósági 
megkereséseket.   
 

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.  
 

2011 évben 8 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. 
 2010 2011 

Elfogások 177 164 
Előállítások 550 307 
Szabálysértési feljelentés  1777 510 
Bűntető feljelentés  54 30 
Helyszíni bírság (fő) 2000 2317 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

12 564 000 13 845 000 

 
A Gödöllő területén szolgálatot ellátó Őr- Járőrszolgálati Alosztály aktivitásának 
egyik mérőszáma az éves intézkedési mutatók alakulása. Nevezett alegység 
2011-ben illetékességi területünkön 164 elfogást hajtott végre, melyre 27 esetben 
gödöllői lakossal szemben került sor. (2010-ben ez a mutató 177/32 volt. ) 
 

Előállítás foganatosítására összesen 307 esetben került sor, ebből 43 alkalommal 
gödöllői lakost vontak intézkedés alá. 
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2011. évben szabálysértési feljelentés 510 esetben, büntető feljelentés 30 
esetben történt. Összesen 13. 845. 000 Ft összegű volt a kiszabott bírság, és 2317 
fő a bírságolt személyek száma. 
 

2011-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 vadászok, mezőőrök is részt 
vettek a külterületeken, erdőkben végrehajtott akciókban.  
A tavalyi évben 14 alkalommal került sor az Őr- Járőrszolgálati Alosztály által 
történt rendezvénybiztosításra. 
 
A Hazánk közbiztonságának megszilárdításért és az Időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmények megelőzésére, a tavalyi évben Gödöllő területén 78 
esetben került sor akció megtartására, összesen 196 fő részvételével 156 órában. 
Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén 2.214 alkalommal került 
megtartásra akció, összesen 6.796 fő részvételével, 2.452 órában. 
 
 
Aszód Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 

 2010 2011 
Elfogások 120 85 
Előállítások 161                  100 
Szabálysértési feljelentés  2027 468 
Bűntető feljelentés  222 251 
Helyszíni bírság (fő) 1283 1103 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

6 321 000 5 654 000 

 
 

Kistarcsa Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 
 2010 2011 

Elfogások 65 68 
Előállítások 315 116 
Szabálysértési feljelentés  1078 446 
Bűntető feljelentés  107 18 
Helyszíni bírság (fő) 1691 1486 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

9 421 400 8 282 000 
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Veresegyház Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 
 2010 2011 

Elfogások 64 66 
Előállítások 231 170 
Szabálysértési feljelentés  1346 756 
Bűntető feljelentés  66 39 
Helyszíni bírság (fő) 1360 1773 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

9 651 000 10 225 000 

 
 
Pécel Rendőrőrs közrendvédelmi statisztikájának alakulása. 

 2010 2011 
Elfogások 68 85 
Előállítások 323 195 
Szabálysértési feljelentés  623 599 
Bűntető feljelentés 132 136 
Helyszíni bírság (fő) 877 1300 
Helyszíni bírság összege 
(Ft) 

5 392 000 7 356 00 

 
 

IV. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 
2011-es évben az osztály személyi állományában több változás is történt. Két 
tapasztalt és gyakorlott szabálysértési előadó és egy közalkalmazott távozott. 
Helyüket olyan munkatársakkal sikerült feltölteni, akik még nem dolgoztak 
igazgatásrendészeti területen. Az osztály személyi állománya 1 fő osztályvezető, 4 
fő szabálysértési előadó, 2 fő engedélyügyi előadó és 5 fő közalkalmazott. 
 
2011-ben szabálysértési szakterületen hatóságunknál csökkent az iktatott ügyek 
száma 5.546-ra, melyből az év végén csupán 110 maradt folyamatban.  
A szabálysértési ügyekben kiszabott bírságok összege 95.700.000.-Ft, melyből a 
ténylegesen befizetett összeg 30.888.000.-Ft. 
 
Megnyugtató, hogy a közlekedés biztonságát különösen veszélyeztető, 
közlekedési szabálysértésre elkövetett ittas vezetések száma a 2010-ben 
megvalósult 142 esettel szemben 2011-ben 55-re csökkent. 
 
Engedélyügyi szakterületet elemezve megállapítható, hogy területünkön 1031 fő 
rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. Míg 2010 évben 81 megújítási kérelemben 
intézkedtünk, addig 2011-ben 399-ben. 
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Személy- és vagyonvédelem vonatkozásában elmondható, hogy míg 2010-ben 
348 esetben adtunk ki, 2011. évben 987 esetben adtunk ki e tevékenység 
végzésére jogosító igazolványt. 
 
 
V. A kapitányság működési feltételei 
 
Gazdálkodás 
 
A 2011-es évet - akárcsak az ezt megelőző éveket - is a rendkívül szoros, 
takarékos költségvetés és gazdálkodás jellemezte. Az úgynevezett 
keretgazdálkodás megszűnt, dologi kiadásra felhasználható keretek nem kerültek 
kiadásra. Pénzügyi kereteink nem követték az inflációt és az áremelkedéseket.  
 
A szigorú és takarékos gazdálkodás ellenére 2010. év végén – tekintettel a soros 
EU elnökségre – a Gödöllői Rendőrkapitányság épületében és technikai 
eszközeiben, központi beruházás keretében, jelentős fejlesztés történt. 2011-ben az 
önkormányzatok támogatásával és saját erőforrásból folytattuk a hivatali 
helyiségek felújítását. A soros EU elnökség rendezvényeinek befejeztével a 
technikai eszközök és a bútorzat nagy része a kapitányság használatában maradt. 
2011. évben 4 db Toshiba típusú multifunkciós gépet kapott a kapitányság. 
 
2011. évben 29 db gépjármű állt rendelkezésre. PMRFK tulajdonú 9 db, lízing 
szerződéssel 15 db, haszonkölcsön szerződéssel 5 db. 
2011. évben 16 db gépkocsit adtunk le, 14 db gépkocsit és 1 motorkerékpárt 
kaptunk. 
 
Kimutatás a 2011. december 31-ig kapott támogatásokról: 

 
2011. évben is a kapitányságunkhoz tartozó települések támogatást biztosítottak 
számunkra. Ajándékozási és haszonkölcsön szerződésekkel /technikai eszköz, 
üzemanyag utalvány) 5.520.000 Ft támogatást kapott kapitányságunk, ez az 
összeg 1.120.990 Ft-tal több mint 2010. évben.  
 
Veresegyházi Önkormányzat 3.300.000 Ft értékű gépjármű felajánlást tett, 
melyet haszonkölcsönbe adott a Veresegyházi Rendőrőrs részére. 
Zsámbok Község Önkormányzata /Üzemanyag utalvány,gépkocsi javítás/,  
Dány Község Önkormányzata /Üzemanyag utalvány,gépkocsi javítás/, 
Vácszentlászló Község Önkormányzata /Üzemanyag utalvány, gépkocsi javítás/ 
Valkó Nagyközség Önkormányzata /Üzemanyag utalvány, gépkocsi javítás/, 
Isaszeg Város Önkormányzata /Üzemanyag utalvány/ és  
Kistarcsa Város Önkormányzata /Üzemanyag utalvány/. 
A teljességhez hozzátartozik Csömör Nagyközség Önkormányzat által tett 
gépjármű felajánlás, amelynek adminisztrációs ügyintézése folyamatban van.  
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Személyügyi helyzet 
 

A finanszírozott létszámunk 2009 óta nem változott. 2011 év végére a 
rendszeresített létszámkerethez képest 54 fővel többen dolgozunk, további 9 fő 
illetménynélküli szabadságon tartózkodik. A korábbi években megfigyelhető 
létszámcsökkenés 2011. évben nem csak megállt, hanem jelentős, évtizedek óta 
nem történt létszámfejlesztés valósult meg. 
 
 
 

2011. július – augusztus hónapban állományba kerülő pályakezdő rendőrök 
létszáma és alegységi elosztása 

 
 
 Kapott 

létszám 
Alegység Állományba kerülés 

dátuma: 
5+1 hónapos  
Kísérő és objektumőrök 

11 fő Közrendvédelmi Osztály 2011. július 15. 

Próbaidős rendőr őrm. 2 fő Közrendvédelmi Osztály 2011. augusztus 01. 
Próbaidős rendőr őrm. 4 fő Közlekedésrendészeti O 2011. augusztus 01. 
Próbaidős rendőr őrm. 6 fő Veresegyház Rendőrőrs 2011. augusztus 01. 
Próbaidős rendőr őrm. 7 fő Kistarcsa Rendőrőrs 2011. augusztus 01. 
Próbaidős rendőr őrm. 7 fő Aszód Rendőrőrs 2011. augusztus 01. 
Próbaidős rendőr őrm. 4 fő Pécel Rendőrőrs 2011. augusztus 01. 
Rendőrtiszti főiskolások 2 fő Bűnügyi Osztály 

Igazgatásrendészeti O. 
2011. augusztus 01. 

Próbaidős rendőr őrm. 38 Központi állományba 2011.december 01 

Összes létszám: 81 fő Rendőrkapitányság  257 fő 
   Tiszt:                   53 fő 
   Tiszthelyettes:  176 fő 
   Közalkalmazott: 28 fő 
 
 
2011-ben 98 fő hivatásos és 6 fő közalkalmazott került a Gödöllői 
Rendőrkapitányság állományába. Az állományból távozó hivatásos személyek 
száma 24 fő, közalkalmazottak 4 fő. A nyugállományba vonulás mértéke 
jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest, viszont emelkedett a hivatásos 
szolgálati viszony megszűnését kérő kollégák száma, amely a rendőri életpálya 
modell változásával áll összefüggésben. 
Az állomány megtartása érdekében 6 fő kapott soron kívül előléptetést, 48 fő BM 
alkalmazás után járó jutalomban részesült, 18 fő szolgálati jelet kapott illetőleg 43 
fő hivatásos és 4 fő közalkalmazott kapott segélyt. Az állomány munkájának 
elismerésére egyre szűkebb lehetőségek állnak rendelkezésre. 
 
2011-ben az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzete megfelelő volt. Az ezzel 
kapcsolatos különböző eljárások száma az előző évihez hasonlóan alakult. 
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VI. Együttműködéseink:  
 
 

2010. november 01.-i hatállyal bekövetkezett kapitányságvezető váltás után az 
országgyűlési képviselőkkel, az önkormányzatok vezetőségével, a kisebbségi 
önkormányzatok vezetőivel, valamint a civil szervezetekkel való együttműködés, 
valóban szoros és elkötelezett együttműködésben realizálódott. 
 
A legjelentősebb együttműködés a 20 polgárőrszervezettel valósul meg. A 
vadászokkal, mezőőrökkel, közterületi-felügyelőkkel szintén rendszeresek a 
közösen megtartott akciók. 
A polgárőrségekkel rendszeresen közös szolgálatot szervezve biztosítjuk az 
eseményekre való gyors, hatékony reagálást. 2011. évben összesen 479 esetben, 
(564 fő rendőr és 682 fő polgárőr részvételével ) 9657 órában valósult meg közös 
szolgálat ellátás. A kapitányság ügyeletére érkező bejelentéseket azonnal 
leellenőrizzük, bejelentés ellenőrizetlenül nem maradt.  
 
A közterület felügyelőkkel 2011. évben 193 esetben ( 255 fő rendőr és 216 fő 
közterület felügyelő részvételével ) 1568 órában történt közös szolgálat ellátás. 
 
Alkalomszerűen hajtunk végre az áram-, gázszolgáltató cégekkel akciót, valamint 
akciókat szerveztünk a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, az ÁNTSZ helyi 
kirendeltségével, a MÁV Biztonsági Osztályával és a BKV illetékes szerveivel. A 
szomszédos rendőrkapitányságokkal közösen végrehajtott fokozott közúti 
ellenőrzések az év végén váltak gyakorikká.  
Összesen 36 együttműködési megállapodásunk van, melyek mindegyike fontos 
része a rendőrség által végzett tevékenységnek. 
 
A személyes kapcsolattartás elengedhetetlen feltétele a jól működő 
együttműködésnek, ezért a 2011-es évben több alkalommal meghívtuk a 
polgármestereket, a kisebbségi önkormányzatok vezetőit olyan munkaértekezletre, 
ahol mindkét fél részéről konkrét feladat meghatározások történtek.  
 
 
A közvéleményt is foglalkoztató bűncselekmények, elfogások a Gödöllői 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 2011 évben: 
 

- 2011.  szeptemberében rendőri igazoltatást hajtottak végre 2 fő albertirsai 
lakossal szemben, akik nem tudták igazolni az általuk vezetett gépjármű 
tulajdonjogát, továbbá a jármű átvizsgálása során gépkocsi lopáshoz 
szükséges eszközök, szerszámok kerültek elő. A két személy előállítása, 
majd gyanúsítottkénti kihallgatásra megtörtént, melynek során több 
gépjármű eltulajdonítását ismerték el.   
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- 2011. év folyamán több gödöllői lakos tett feljelentést ismeretlen tettes 
ellen, kerékpárlopás miatt. A nyomozás során felderítésre került egy 
vácszentlászlói férfi, aki kihallgatása során elismerte, hogy több olyan 
kerékpárt tulajdonított el, melyek lépcsőházak nyitott kerékpártárolójában, 
vagy közterületen lezárt állapotban voltak elhelyezve. Összességében 13 
kerékpár eltulajdonítása róható a terhére. 

 
- 2011. évben az ország minden területén megfordult az a férfi, aki egy, 2006. 

óta nem működő alapítvány nevében több gazdasági társaságtól, több 
magánszemélytől támogatás céljából készpénzt vett át. A férfi az átvételek 
alkalmával egyszerűsített számlákat is kiállított és átadott. A felvett 
támogatási összegeket –amely közel 1.700.000 Ft- a férfi felélte, saját 
céljaira fordította. 

 
- 2011. november 23-án tett feljelentést egy idős gödöllői házaspár a 

sérelmükre elkövetett lopás miatt. Elmondták, hogy két nő, akiket korábban 
látásból ismertek, többször szóba elegyedtek velük, udvariasan kipuhatolták 
lakcímüket, majd a fenti napon a délutáni órákban Gödöllő egyik 
lakótelepén becsengettek és a korábbi beszélgetésre hivatkozva – 
kvarcgyűjtemény megtekintése okán – bementek a házaspárhoz. A lakásba 
bejutva elterelték a két sértett figyelmét és a megtakarított pénzüket, órát, 
ékszereket, összesen 80.000.-Ft értékben eltulajdonítottak. A két nő 
beazonosítása és gyanúsítottkénti kihallgatása megtörtént. További sértettek 
jelentkezése érdekében lakossági felhívást adtunk ki a helyi médián 
keresztül. 

.  
 
„Legek” illetékességi területünkön:  
 

- A legjelentősebb sebességtúllépés: A megengedett 50 km/h helyett 142 
km/ h sebességgel közlekedett egy járművezető Gödöllő, Szabadság úton 
2011. február 05.-én 15.56 órakor. 

 
- A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés: 2011.július 17-én 

16.20 órakor Gödöllő lakott területén belül segédmotoros kerékpárral 
közlekedett egy férfi, akinek súlyos fokú alkoholos befolyásoltságát a 
vérében kimutatott 3,49 g/l véralkohol is igazolta.  

 
- A legnagyobb kiszabott büntetés: Ittas járművezetés vétség elkövetése 

miatt gyorsított eljárás keretében 700 000.- Ft. pénzbírságot szabott ki a 
bíróság egy péceli férfi ellen. 
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- feljelentést egy férfi, melyben többek között világhírű rajzfilmstúdió által 
készített mozifilmeket szinkronizáló színészek is részt vesznek. Az 
összeesküvésről úgy szerzett tudomást, hogy a fogászati kezelése közben 
mikrochipet helyeztek el a fogsorában és azon keresztül hallja a titkos 
ügynökök rejtjelezett adásait. 

 
- A legtöbb körözés hatálya alatt álló elfogott személy: Egy 23 éves fiatal 

férfi ellen négy elfogatóparancs volt kiadva, több rendbeli lopás és 
kábítószerrel visszaélés miatt. A férfit 2011. március 26-án éjszaka fogták el 
a gödöllői rendőrök. 

 
- A leglúzerebb elkövetők: 2011. január elején három férfi csoportos rablást 

követett el. Az ellopott ékszereken és készpénzen kívül magukkal vitték a 
sértett személyes okmányait is, majd a közúti ellenőrzés során tévedésből 
azt az iratot is átadták a rendőröknek. Mivel az idegen okmánnyal nem 
tudtak elszámolni, a gyanús körülmények miatt jármű és ruházat 
átvizsgálást hajtottak végre az intézkedő rendőrök. Előkerült a jelentős 
mennyiségű ékszer és készpénz, melyek eredetével végképp nem tudtak 
elszámolni. A súlyos bűncselekmény szinte percek alatt felderítésre került.  

 
 
 
VII. Összegzés: 
 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányságon 2011. évben több alegység parancsnoki 
beosztásában is vezetőváltozás következett be, mely a teljesítmények értékelése 
alapján a rendőri munka színvonalában és eredményességében törést nem okozott. 
 
A 2011. év elvárásokkal, kihívásokkal teli év volt a kapitányság alegységeit 
érintően, tekintettel arra, hogy az I. félévében a kapitányság teljes állományának, 
kiemelkedő feladata volt Magyarország soros EU elnökségével járó 
rendezvényeinek helyi biztosítása, illetve a biztosításban résztvevő kollégák 
helyett a napi feladatok elvégzése.  
 
Összességében elmondható, hogy rendőrkapitányságunk a megnövekedett 
feladatokból adódó elvárásoknak megfelelően látta el tevékenységét, munkánkat a 
szakmai előírások betartása, a törvényesség, a lakosság igényeinek való 
megfelelés jellemezte. 
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VIII. Főbb célkitűzéseink: 
 

• A bűnügyi tevékenység vonatkozásában a nyomozás eredményesség 
területén szükséges az előrelépés. Kiemelten kezelendő a vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetőinek felkutatása, bűnösségük megállapítása. 

• A közterületi jelenlét növelése szükséges bűnügyi vonatkozásban, mely alatt 
főként az információgyűjtés, hatékony közterületi jelenlét és bűnmegelőzés 
értendő. 

• A gyorsított bíróság elé állítás jogintézményének intenzív alkalmazása. 
• A Gödöllő város, illetve néhány település területén kiépített videó-térfigyelő 

rendszer hatékony alkalmazása. 
• A sebesség-ellenőrző készülékek kihasználtságának növelése. 
• Az állományba érkezett próbaidős rendőrök megtartása. 

 
Bízom benne, hogy beszámolóm kellő részletességgel adott tájékoztatást a Tisztelt 
Képviselő - testület részére az illetékességi területünk közbiztonsági állapotáról és 
rendőrkapitányságunk szakmai tevékenységéről, kérem Önöket, hogy 
beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Gödöllő, 2012. február  07. 
 
 
                                                 Tisztelettel: 
 
                                                                              

     Bozsó Zoltán r. dandártábornok 
                                                                                       rendőrségi főtanácsos 
                                                                                            rendőrkapitány 
 


