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                                                           B E S Z Á M O L Ó 

 Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői 
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt képviselőtestület! 

A rendőrségről szóló törvény írja elő azon kötelmet, mely a jelen beszámoló előterjesztésével 

a mai napon teljesül azzal, hogy a település közbiztonságáról számolok be. 

Aszód város Pest megyében, az Aszódi járás székhelye és második legnépesebb települése Tura 

után. A 3-as számú főút mentén, a Gödöllői-dombság szélén, a Galga völgyében, Gödöllőtől 

14, Hatvantól 16 kilométerre található. Szomszédos települések: Bag, Domony, Hévízgyörk, 

Iklad, Kartal. Aszód vasútállomás a MÁV 80a számú a Budapest–Hatvan-vasútvonalán 

található, illetve a vonalból itt ágazik ki a 78-as számú Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-

vasútvonal és a 77-es számú Aszód–Galgamácsa–Vácrátót-vasútvonal (ez utóbbin viszont 

2009. december 13-án megszűnt a személyforgalom). 

Kiváló közlekedésének köszönhetően, valamint az M3 autópálya közelsége miatt az ország 

bármely pontja könnyen elérhető Aszódról.  

A település 1991. évben kapott városi rangot. Aszód város területe 16,2 km2. A Központi 

Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2021. évben a város lakónépessége 6204 fő volt. A lakosság 

száma az utóbbi néhány évben 6200 fő körül mozog. 

Aszód városban, illetve annak külterületein a rendőri tevékenységet a 2021. évben is alapvetően 

az Aszódi Rendőrőrs beosztottjai, a 2 fő körzeti megbízott, illetve a Gödöllői 

Rendőrkapitányság Bűnügyi, Vizsgálati, Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti és 

Igazgatásrendészeti Osztályok, valamint a Rendőrőrsök munkatársai látták el.  

Az Aszódi Rendőrőrs állománya 2021. évben is folyamatosan teljesített fokozott ellenőrzéseket 

a gyalogosok, kerékpárosok, időskorúak, tanyán és külterületi részen élők biztonságának 

fenntartása, javítása érdekében. 

Aszód városában a bűnügyi fertőzöttség, a lakosság, és a civil szervezetek jelzéseinek 

figyelembevételével kidolgozott intézkedési tervek kerültek végrehajtásra, külön kiemelt 

figyelemmel a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére, megakadályozására. 

Az Aszódi Rendőrőrs állománya 2021. évben is megfelelő szakmai szinten, aktív hozzáállással 

folytatta tevékenységét a lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása, fokozása 

érdekében.  

 

Az Aszódi Rendőrőrs, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság többi szervezeti egységének 

Aszód város lakosai érdekében kifejtett rendőri tevékenysége az alábbiak szerint kerül 

bemutatásra. 

 
 

I. ASZÓD VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 
 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

 

Aszód városban a regisztrált bűncselekmények száma az ENyÜBS eljáró szerv szerinti 

statisztikai adatai alapján az alábbiak szerint alakult: 

Aszód városában a regisztrált bűncselekmények száma a 2020. évi 88 esetet követően 10 

esetszámmal, nagymértékben, 78 esetre csökkent a 2021. évben.  

 

 

1-es számú melléklet 



 

1.2  A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása  
 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Aszód városában a 2020. évi 25 esetről 

2021. évben 18 esetre mérséklődött. 

 

A tipikusan közterületen elkövetett bűncselekmények közül a testi sértések száma a 2020. évi 

2 esethez képest nem változott, a zárt gépjármű-feltörés 1-ről 0-ra, a gépkocsi lopások száma 

2-ről 0-ra, a jármű önkényes elvétele 1-ről 0-ra, a rongálások száma 5-ről 2-re csökkent. 

 

Külön kiemelendő, hogy a lopások száma 48 estről 16 esetre, a betöréses lopások száma 16 

esetről 1 esetre és a lakásbetörések száma 11 esetről 1 esetre csökkent. 

 

A garázdaság esetszáma 0-ról 2-re nőtt, míg a rablások száma 0-ról 3-ra emelkedett, az 

eljárásokat sikeresen folytattuk le, minden esetben megállapítást nyert az elkövetők 

személyazonossága. 

 

Örvendetes, hogy orgazdaság, zsarolás, embercsempészés, kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmény (terjesztői magatartás) sem került regisztrálásra a településen a vizsgált 

időszakban. 

 

 

1.3 A regisztrált bűncselekmények 1.000 lakosra vetített aránya, változása  

 

 

 

Aszód bűncselekmények 

száma 

Lakosság  

( fő ) 

Bűncselekmény 

szám/1000 fő 

2019 év 112 6.201 18,06 

2020 év 88 6.226 14,1 

2021 év 78 6.204 12,57 

    Forrás: ENyÜBS adatok 

 

 

 

1.000 aszódi lakos közül 2019. évben  18,06 esetben vált, 2020. évben 14,1 esetben, míg 2021 

évben 12,57 esetben vált valaki, vagy valakik bűncselekmény áldozatává.  

 

A regisztrált bűncselekmények lakosságszámhoz viszonyított arányának vizsgálata során 

megállapítható, hogy Aszód város a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 

található 26 település közül a biztonságos helységek közé tartozik. 

 

 

 

 

 



1.4 Aszód város illetékességi területén regisztrált  kiemelten kezelt  

 bűncselekmények értékelése  

 

Rendőri eljárásban regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  

Bűncselekmény 

kategóriák 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Testi 

sértés 

összesen 7 13 11 8 7 2 7 3 2 2 

súlyos 6 8 5 5 5 1 5 2 2 1 

halált okozó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Garázdaság 2 4 4 5 4 1 10 2 0 2 

Önbíráskodás 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

Lopás 

összesen 158 85 61 47 48 40 36 64 48 16 

személygépkocsi 

lopás 
3 0 3 1 0 0 1 2 2 0 

zárt gépjármű 

feltörés 
10 6 5 4 4 3 1 2 1 0 

lakásbetörés 18 16 6 3 4 3 6 17 11 1 

Rablás 1 2 2 0 4 0 0 1 0 3 

Kifosztás 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

Zsarolás 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Rongálás 9 1 4 5 5 3 4 5 5 2 

Orgazdaság 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jármű önkényes 

elvétele 
0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 

Forrás: ENyÜBS adatok 

 

 

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló cselekmények továbbra is a 

vagyon elleni bűncselekmények voltak. Jellemző volt a besurranás, valamint az alkalmi lopás, 

mely cselekmények során könnyen értékesíthető használati tárgyakat, szerszámgépeket, 

ékszereket, pénzt tulajdonítottak el. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2020. évi 56 

esetet követően 2021. évben 26 esetre csökkent, ezen a kategórián belül a közterületen belül 

elkövetett deliktumok száma 15-ről 8-ra csökkent. 

 



A 2021. évben jelentősen megemelkedett az „online” térben elkövetett bűncselekmények 

(lopások, csalások, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, információs 

rendszer vagy adat megsértése) száma. Időszakosan több esetben is előfordultak un. „unokázós 

csalások”, amelyek a bűnmegelőzési tevékenység eredményeképpen csak igen csekély 

számban jutottak a befejezett bűncselekmény fázisába.  

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése : 

 

Az Aszód Rendőrőrs állománya, különös tekintettel a bűnügyi állományra több hónapig 

segítséget nyújtott  más alegység bűnügyeinek nyomozásában amely eljárásokat sikeresen 

zártak le. A nyomozók és körzeti megbízottak a nyomozások felderítésének és a vagyon 

megtérülés érdekében többször – Gödöllői Rendőrkapitányságon belül kiemelkedő számban – 

alkalmazták a segítők jutalmazását amely nagyban hozzájárul az eredmények eléréséhez.  

 

2.1 A nyomozás-eredményességi mutató, a közterületen elkövetett, regisztrált nyomozás 

eredményességi mutatót és az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatója 

 

 

A nyomozás-eredményességi mutatók a teljes Gödöllői Rendőrkapitányság vonatkozásában 

kerülnek meghatározásra, a kisebb szervezeti egységek külön eredményességet nem tudnak 

vizsgálni.  

A Gödöllő Rendőrkapitányság egészét tekintve a 2020. évi 51,3%-hoz képest 2021. évben 

62,9%-ra növekedett. 

 

2.2  A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények  

          nyomozáseredményességi mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 

következőképpen alakult: 

 

év eredményes eredménytelen nyomozáseredményesség 

2020. év 465 236 66,3% 

2021. év 378 185 67,1% 

Forrás: ENyÜBS adatok 

 
 

 

 



2.3  Gödöllői Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A 2021. évben is kiemelt figyelmet kaptak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló, kiemelt bűncselekmények, melyek tekintetében csökkenés tapasztalható a korábbi 

évhez képest. 

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma a 2020. évben keletkezett 210-hez képest, 2021-

ben 209-re, 0,5%-al csökkent. A nyomozáseredményességi mutató az értékelt évben 40,4%. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok  

(Az adatok a Gödöllői Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkoznak.) 

A 2012. április 15. napjától hatályos szabálysértési törvény által bevezetett jogintézmény 

végrehajtása a közrendvédelmi szolgálathoz került. A törvény alapján, az elzárással is sújtható 

szabálysértések elbírálása, a bíróság hatáskörébe tartozik. A rendőrségnek előkészítő eljárást 

kell lefolytatni ezen ügyekben. 

2021. május 14-től jogszabálymódosítás az engedély nélküli gépjárművezetést is elzárással 

sújtható szabálysértéssé emelte. Rendőrségnek előkészítő eljárást kell ezen eljárásokban is 

lefolytatnia. 

A 2021. évben 68 esetben került sor elkövető őrizetbe vételére, illetve bíróság elé állítására, 

melyből 62 esetben engedély nélküli vezetés miatt. 

2020. évben a Gödöllői Rendőrkapitányságon összesen 308 alkalommal, 2021. évben 292 

alkalommal indult eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt, melynek 6,1%-a (18 darab) a 

boltok sérelmére elkövetett lopás volt. 

Az előkészítő eljárásokban a tulajdon elleni szabálysértési ügyekben a felderítés mutatója 2020. 

évre vonatkoztatva 41,47%, míg 2021. évre 44%. 

A szabálysértési előkészítő eljárások felderítési eredményességi mutatójának fenntartása, 

növelése a 2022. évben kiemelt feladatként került kitűzésre. 

Az elmúlt évben minden egyes ügynél – amikor a lehetőségek fennálltak – megvizsgálásra 

került a szabálysértési őrizetbe vétel lehetősége, bíróság elé állítás végrehajtása céljából. Ennek 

alapján 2021-ben 68 fővel szemben került alkalmazásra a bíróság elé állítás jogintézménye. 

 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

 

Illetékességi területünkön kiemelt célkitűzéseink között szerepelt a sérüléssel járó közúti 

közlekedési balesetek számának csökkentése. 

 

Aszód város területén, illetve a hozzá tartozó külterületeken a 2021. évben 8 könnyű személyi 

sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt összesen, a balesetek bekövetkezéséért egy 

esetben sem az ittasság volt az ok. 



Az ittas gépjárművezetők, valamint a durva, agresszív közlekedési szabálysértések elkövetői 

kiszűrése érdekében a múlt évben is tartottunk fokozott ellenőrzést a Gödöllői 

Rendőrkapitányság illetékességi területén, így Aszód városban is. 

 Folytattuk az un. „finn módszeres” ellenőrzéseket, amelyek során a megállított és kiterelt 

gépjárművek vezetőit csak az ittasság ellenőrzése céljából vontuk intézkedés alá. A 

veszélyeztetett kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, iskolai időszakban, a reggeli és a kora 

délutáni órákban is rendőri jelenlétet biztosítottunk a gyermekbalesetek megelőzése érdekében.  

 
2-es számú melléklet 

 

5. Az illegális migráció helyzete ( jellemző kategóriák, trendek, módszerek a 

visszaszorítás érdekében tett intézkedések) 
 

Gödöllő Rendőrkapitányság, így Aszód rendőrőrs beosztottjai is átrendelés útján havi 

rendszerességgel részt vettek a Bács-Kiskun MRFK, illetve a Komárom-Esztergom MRFK 

(M1 autópálya) illegális migrációval kapcsolatos tevékenységében, valamint a déli határátkelők 

ideiglenes útlevélkezelő csoportjában. 

 

A járőrszolgálatok során a gépkocsizó járőrök kiemelt figyelmet fordítottak az eligazításokon 

rendelkezésükre bocsátott, emberkereskedelemmel is összefüggésbe hozható gépjárművekre.  

 

 

II. AZ ASZÓD RENDŐRŐRS ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága  

 

2021. évben a Gödöllői Rendőrkapitányság Aszód város és az illetékességi terület további 25 

településének veszélyeztetettségi szintjét felülvizsgálta, a besoroláson a bűnügyi és a 

közbiztonsági helyzet adatainak elemzését, értékelését követően nem változtatott.  

Az év valamennyi napján volt közterületi járőr- és/vagy körzeti megbízotti szolgálat a 

Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő településeken. 

Aszódon nagyobb óraszámban, míg a kisebb településeken naponta visszatérő jelleggel valósult 

meg a látható rendőri jelenlét. Körzeti megbízottjaink saját területükön rendszeresen 

teljesítettek közterületi szolgálatot.  

A közterületi órák száma a Gödöllői Rendőrkapitányság teljes rendészeti állománya 

vonatkozásában: 2020. évben 78.273 óra, míg 2021 évben  116642 óra volt. A jelentős 

közterületi óraszám növekedése a rendelkezésre bocsájtott túlórák maximál kihasználásának 

volt köszönhető. 

 

Rendszeresen történt bűnügyi portya végrehajtása a bűnügyi állomány részéről.  

Közbiztonsági tevékenységünk során kiemelt figyelmet kellett fordítani az idény-jellegű 

bűncselekményekre, illetve azok megelőzésére. A hatékonyabb és demonstratívabb rendőri 

jelenlét érdekében - a különböző szervezeti egységek együttműködését is fokozva – havi egy-

egy alkalommal helyi, körözési  akciók kerültek megszervezésre 2-4 település érintésével.  

Fokozott ellenőrzéseket kerültek végrehajtásra továbbá a Halottak Napja, Mindenszentek 

eseménymentes biztosítása céljából, de a Húsvéti Ünnepek sem teltek el fokozott közúti 

ellenőrzések nélkül. Esetenként a Készenléti Rendőrség megerősítő erői is láttak el megerősítő 

szolgálatot területünkön. 

 



2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata az Aszód Rendőrőrsön  
 

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések számában összességében jelentős mértékű 

emelkedés mutatható ki. Az elfogások száma a 2020. évi 78-ról 2021 évben 120-ra emelkedett, 

az előállítások száma a 2020 évi 107-ről 2021 évben 131főre emelkedett. 

  

A büntető feljelentések száma 2020 évben 58 volt, ez a szám 2021 évben 89-re emelkedett. 

A szabálysértési feljelentések száma is emelkedett a 2020 évi 168-ról 2021 évben 196-ra. 

A helyszíni bírságolások száma a 2020. évben 570 fő volt, részükre 8.510.000 Ft bírság került 

kiszabásra, 2021 évben 715 fő részére 13.725.000 Ft bírságot szabtak ki. 

 

3. A rendezvénybiztosítások, az idegenforgalom 

 

A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs már 2020 március elejétől azt 

javasolta, hogy az állam, és az önkormányzatok, valamint az intézmények, illetve a társadalmi 

szervezetek is tekintsenek el a nemzeti ünnepekre tervezett rendezvények, ünnepi 

megemlékezések megtartásától. A járványügyi veszélyhelyzetben a sportrendezvényeket zárt 

kapuk mellett rendezték, az egyéb rendezvények résztvevőinek létszámát korlátozták. 2021. 

évben drasztikusan csökkent a rendezvénybiztosítások száma.  

 

A Domonyvölgyi Lázár Lovaspark is remek kikapcsolódást biztosít a magyar és a külföldi 

állampolgárok számára is, ahol mind jelentősebbek a rendezvények és az azokon résztvevők 

száma. Külföldi hivatalos állami delegációk rendszeres programja a fenti helyek látogatása.  

 

 

4. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

 

A 2021. esztendőben a rendőrség beavatkozását igénylő katasztrófa-helyzet örvendetes módon 

nem következett be, azonban a koronavírus világjárvány magyarországi terjedése miatt két 

alkalommal is járványügyi veszélyhelyzetet rendelt el Magyarország Kormánya. A járványügyi 

veszélyhelyzet nagymértékű többletfeladatokat generált a Rendőrség minden szolgálati ágának.  

 

 A bevezetett  rendszabályok követően a hatósági házi karanténba került személyek ellenőrzését 

hajtotta végre a rendészeti állomány.  A kijárási korlátozás, majd tilalom, a maszk-használat, a 

távolságtartás, illetve a boltok, vendéglátó-helyek nyitvatartási idejének betartását 

munkatársaink folyamatosan ellenőrizték a közterületen, illetve az üzletekben. A szükséges 

intézkedéseket minden esetben megtették. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A Rendőrkapitányság állománytáblájának 2021. december 31. napi állapota szerint a Gödöllői 

Rendőrkapitányságon Aszód Rendőrőrs településen 5 rendszeresített körzeti megbízotti státusz 

van, amely az év folyamán be volt töltve.  

A körzeti megbízott a bűnügyi megkeresések feldolgozása mellett ellátta a személy- és 

vagyonőri tevékenységet ellátók, a lakhelyelhagyási tilalommal sújtottak, valamint a házi 

őrizetben lévők ellenőrzését, vizsgálatot folytatott a társhatóságoktól érkező megkeresések 

alapján, ellenőrizte a helyi hatályú körözöttek tartózkodási helyeit, segítette a bűnügyi munkát 

az ilyen tárgyú megkeresések alapján végrehajtott nyomozati cselekményekkel, valamint a 

helyszínes cselekmények közelében folytatott adatgyűjtéssel.  



A lakossággal való kapcsolattartás keretében havi rendszerességgel fogadó órákat tartott, 2021. 

évben növelte a közterületi szolgálat ellátását, valamint a fokozott ellenőrzésekben való 

részvételének arányát.   

Figyelemmel kísérte a pártfogó felügyelet hatálya alatt állók, a mellékbüntetéssel sújtottak, a 

büntetés-végrehajtási intézetekbe befogadott, illetve onnan elbocsájtott személyek 

vonatkozásában a hatóságunkhoz érkezett értesítéseket, részt vett az „iskola rendőre” program 

végrehajtásában, ellátta az iskolakezdéssel kapcsolatos baleset-megelőzési feladatokat. 

   

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén történt bűncselekmények, 

szabálysértések, rendőri intézkedést igénylő egyéb események bejelentései a Pest MRFK 

Tevékenység-irányítási Központjába (a továbbiakban: TIK) érkeznek.  

A TIK ügyeletese a bejelentéssel kapcsolatosan rendelkezésére álló információk értékelése 

alapján dönt arról, hogy melyik egységet irányítja a helyszínre, utasítja őket a helyszíni 

intézkedések végrehajtásra. 

Szükség esetén értesíti a bűnügyi szolgálat munkatársait, a mentőszolgálatot a 

katasztrófavédelmi kirendeltséget, az intézkedésre jogosult szerveket, valamint a vezető 

ügyeletest. A rendészeti állomány lekérdezéseit rádión keresztül teljesíti. A TIK ügyeletese az 

irányításból adódó feladatait maradéktalanul ellátja.  

 

Szolgálatparancsnoki rendszert működtettünk a Gödöllői Rendőrkapitányság alárendelt 

állománya tevékenységének közvetlen irányítása, koordinálása, ellenőrzése, a beérkező, 

intézkedést igénylő információk alapján a halaszthatatlan döntések meghozatala, az 

intézkedések megtétele, a beérkező, intézkedést igénylő információknak a döntésre, 

intézkedésre jogosultak felé történő továbbítása céljából. A szolgálatparancsnokok végezték a 

közterületi szolgálatot ellátó állomány eligazítását és beszámoltatását Gödöllőn, illetve a 

Rendőrőrsökön Sype-on keresztül. 

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység, szabálysértési eljárások, engedélyügyi 

tevékenység  
 

Az Aszód Rendőrőrs igazgatásrendészeti ügyfeldolgozást nem végez, ilyen jellegű feladatokat 

a Gödöllő Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya látja el.  

 

Szabálysértési eljárások: 

 

 2021. évben iktatott szabálysértési ügyek száma 2981 db volt a Gödöllő Rendőrkapitányságon. 

 

 

 Engedélyügyi szakterület 

 

A 2021. év végi adatok szerint a Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén 1.377 

természetes személy 5.543 db lőfegyverrel, 4 jogi személy 98 db lőfegyverrel rendelkezett. 

Gáz- és riasztófegyver viselésére 1.181 db, Flóbert fegyvertartásra 108 db engedély van kiadva. 

Közrendvédelmi állomány által végrehajtott tárolóhely ellenőrzések száma 205 db volt. 

 

 

 



Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás 

 

 

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. december 31-én 2.067 fő 

rendelkezett személy-és vagyonőr igazolvánnyal, 24 fő magánnyomozói igazolvánnyal, a 

tevékenység végzésére kiadott engedélyek száma 104 db volt. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 8.1  A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai,    

       szakirányítás. 

 

8.1.1 Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti 

erőszak helyzetének bemutatása. 

 

A 2021. évben a járványhelyzetre tekintettel csak részben kerültek végrehajtásra a 

bűnmegelőzési tevékenységek család-és gyermekvédelem területén.  

Aszódi Kistérségi Gondozási Központ jelzőrendszeri tanácsadóival szükség estén személyesen, 

a COVID19 járvány következtében kialakult helyzet miatt nagyobb részben elektronikus úton 

került sor a kapcsolattartásra, esetmegbeszélésekre. Esetmenedzserek útján az aktuális 

karhatalomkirendelések során történik munkájuk segítése. 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt lefolytatott rendőri intézkedések során az intézkedő 

rendőr minden esetben megvizsgálta az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének 

lehetőségét, és szükség esetén 2021. évben 3 alkalommal éltek az Aszód város tekintetében. 

 

 

8.1.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, ezen belül a rendőrség iskola 

prevenciós programjai 

 

A 2021. évben a járványhelyzetre tekintettel részben kerültek végrehajtásra a bűnmegelőzési 

tevékenységek a területen lévő oktatási intézmények rendezvényein (egészségnap, iskolanap, 

nyári táborok), továbbá önkormányzatok által szervezett programokon való részvétellel.  

A rendezvényeken igény szerint drog-prevenciós, vagyonvédelmi internetbiztonság, illetve 

általános bűnmegelőzési előadást tartott az előadó.   

 

A körzeti megbízotti állomány segítségével 2021-ben is figyelemmel lettek kísérve azok a 

helyek, ahol a fiatalok szívesen töltik a szabad idejüket. Ezen helyek feltérképezésében nagy 

segítségünkre voltak a helyi oktatási intézmények, valamint az önkormányzatok gyerekvédelmi 

szervei. 

 

8.1.3 Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 

 

Rendőrkapitányságunkon az áldozatvédelmi referens tájékoztatta a bűncselekmények 

áldozatait az áldozattá válás kezdeti szakaszától a vizsgálati munka befejezéséig gyakorolható 

jogaikról, lehetőségeikről, kötelességeikről. Igény esetén a sértettek részére igazolást állított ki. 

Az áldozatvédelmi tájékoztatók minden járőrautóban el vannak helyezve, azok az intézkedések 

során átadásra kerülnek, és az átadás-átvétel a jegyzőkönyvekben dokumentálásra kerül. A 

Bűncselekmények Áldozatainak Világnapja alkalmából a Bűnmegelőzési Osztály 

munkatársaihoz februárban csatlakozva az MBC igénybevételével szólítottuk meg a lakosságot, 

ahol prevenciós szóróanyagok kerültek átadásra számukra. 



8.1.4 Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása 

 

A Gödöllői Rendőrkapitányságon a 2021. évben emberkereskedelem területén képzés, 

konferencia, figyelem felhívó kampány, áldozatsegítés valamint civil szervezetekkel való 

együttműködésre nem került sor, tekintettel arra, hogy az illetékességi területen e tárgykörben 

intézkedésre nem került sor. 

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység 

 

Mindegyik településen tartottak a körzeti megbízottak - a bűnmegelőzési előadó 

koordinálásával - az idősek részére vagyon- és személyvédelmi, valamint baleset-megelőzési 

témájú előadást a nyugdíjas klubokban. Kiemelt figyelmet fordítottak az un. „unokázós 

csalások” megelőzésére. Helyi szinten az időskorúak védelme érdekében intézkedési tervet 

készítettünk, mely alapján a szervezeti egységek havi szinten egy alkalommal a bűnmegelőzési 

előadó által biztosított szóróanyagok terjesztését végezték a nagy ügyfél forgalmú helyek, 

piacok, közterek környezetében.  

 

 

    8.1.6   A kábítószer prevenció helyzete 
 
 

A rendőrkapitányságon folyamatos figyelmet kapott a kábítószer használatából eredő 

veszélyeztető tényezők elemzése. A tapasztaltak alapján a szegényebb életkörülmények között 

élő fiatalokat érinti leginkább ez a veszélyforrás. A Bűnmegelőzési Csoport együttműködött a 

helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 

szolgáltatást ellátó személyekkel, a közoktatási intézményekkel a drogmegelőzést, illetve 

drogrehabilitációt végző intézményekkel. Prevenciós anyagokkal hívta fel a figyelmet a 

Csoport a bűncselekmények megelőzése, illetve azok káros hatásainak enyhítése, valamint a 

sértetté válás, és az elkövetői magatartás megelőzése érdekében. 

8.1.7   Kiberbiztonság bemutatása.   
 

8.2 Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi 

működésének értékelése) 

 

Aszódon 2021 évben nem működik iskolaőri szolgálat, nem került ilyen iskola kijelölésre.   

 

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása. 

 

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése. 

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása. 

 

8.6. „Az iskola rendőre” program 

 

A Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály állományában a tavalyi évben 

sem volt függetlenített balesetmegelőzési előadó, így a balesetmegelőzési tevékenység járőri 

tevékenység mellett kerül ellátásra.  



A 2021. évben is felmérésre kerültek a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 

jelentkező közlekedési és közlekedésrendészeti problémák, mint például kerékpárosok, 

gyalogosok figyelmetlen, illetve szabálytalan közlekedése. A problémák megoldása, a hibák, 

anomáliák megszüntetése, feloldása érdekében folyamatos az egyetetés az illetékességi 

területünkön található iskolák, és óvódák vezetésével, illetve az önkormányzatokkal.  

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés  

 

Aszód Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felügyeleti joggal rendelkező és 

ellenőrzésre jogosult irodáinak vezetőivel, a jegyzővel és a polgármesterrel napi 

munkakapcsolatban voltak a Gödöllői Rendőrkapitányság, valamint a Aszódi Rendőrőrs 

vezetői, illetve a körzeti megbízott, akik meghívás esetén részt vettek a bizottsági és testületi 

üléseken, azonban az év nagyobb részében fennálló veszélyhelyzet miatt a személyes 

kapcsolattartás a háttérbe szorult, az az elektronikus eszközökön történt az esetek többségében. 

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 

 

Aszód Rendőrőrs egyik legfontosabb stratégiai partnere továbbra is Galga Polgárőr Egyesület 

(Aszód) a bűnmegelőzés területén, akikkel a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

együttműködési megállapodást kötött. Az értékelésünk szerint a kapcsolat kiváló. A Polgárőr 

Egyesület tagjai 2021 évben 39 alkalommal láttak el közös szolgálatot az Aszód Rendőrőrs 

tagjaival a napi szolgálatellátás, akciók végrehajtása és rendezvénybiztosítások során. A közös 

feladatellátásban 71 polgárőr és  84 rendőr vett részt.  

 

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 

                     

Együttműködési megállapodás alapján a Településkép Védelmi és Közterület-felügyeleti 

Osztály munkatársaival is együttműködtek munkatársaink. Rendészeti állományunk tagjai – 

főleg a körzeti megbízottak - több esetben láttak el velük közös szolgálatot amely a piac 

ellenőrzéséből és az illegális szemétlerakások, közterületi szemetelés, roncsautó bontások 

felszámolásából állt. 

 

 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya a 2021. évi teljesítménycélokat - a bűnügyi 

szakterület több szegmensének kivételével - teljesítette. Céljaink eléréséhez hozzájárult a 

bűnügyi, a rendészeti, a hivatali, a hivatásos, a rendészeti igazgatási alkalmazotti és a 

munkavállalói állomány is.  



Kiemelkedő eredmény, hogy a regisztrált bűncselekmények számának csökkenése mellett, a 

nyomozás-eredményességi, valamint az ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárások 

felderítési mutatóit is sikerült jelentős mértékben javítani a vizsgált időszakban. Szintén 

kimagasló eredmény a rendészeti mutatószámokban elért javulás, amely a megyei szinten a 

legjobbak közé emelte munkatársaink tevékenységét.      

 

 

TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2022. ÉVRE 

 A közterületi jelenlét szinten tartása a bűncselekmények megelőzése és eredményesebb 

felderítése érdekében. 

 A személyi sérüléses, és a halálos kimenetelű balesetek számának csökkentése 

érdekében a balesetmegelőzési tevékenység célirányos fokozása, valamint megelőző 

jellegű közlekedési akciók szervezése. 

 Az ittas járművezetések elleni hatékony fellépés fokozása, az eljárások lefolytatásának 

gyorsítása, a bíróság elé állítások számának növelése. 

 Az állomány intézkedési aktivitásának szinten tartása, a szakszerűség, jogszerűség, 

kulturált fellépés biztosítása mellett. 

 Továbbra is cél a jogszabályban előírt eljárási határidők maradéktalan betartása, a 

kérelemre indult eljárásokban a rendőrség szolgáltató jellegének erősítése, valamint az 

ügyfelekkel kialakított jó viszony fenntartása, amely a jogi normák által meghatározott 

kereteken belül a hatóság és az ügyfelek kölcsönös együttműködésén, és tiszteletén 

alapul. 

 Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények 

megelőzése, eredményesebb felderítése. 

 A folyamatban lévő büntetőeljárások csökkentése a jogszolgáltatás minőségének 

javítása érdekében. 

 A nyomozások időszerűségének javítása. 

 A pandémiás helyzetben az átalakult vásárlási szokások miatt az internetes csalások 

alakulásának fokozott figyelemmel kísérése. 

 A járványügyi helyzet megszűntével az idegenforgalom beindulását követően mind a 

Gödöllőre látogató turisták, mind a helyi lakosság szubjektív biztonságérzetének 

fenntartása. 

 Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása. 

 Az áprilisi választást megelőző időszakban a rendezvények biztosítása, a választás 

esemény nélküli lebonyolításának biztosítása. 

 A kiemelt kulturális rendezvények biztosítása, az oda érkező látogatók 

biztonságérzetének megőrzése. 

 A mindenkori aktuális eseményekre történő gyors reagálás az itt élők, az itt átutazók, és 

az ide látogatók érdekében a szolgáltató jelleg biztosítása. 

 

 



Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület! 

Végezetül, a Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Aszód területén 

a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa. Szükséges az elmúlt év erőfeszítéseinek 

fokozása és folytatása 2022-ben is, annak érdekében, hogy a település lakóiban tudatosuljon: a 

közbiztonság alapvetően az adott társadalom terméke, ennek a terméknek ára van, a minőségét 

pedig alapvetően az befolyásolja, hogy annak alakításában mennyire vállal szerepet. 

 

 

 

 

Gödöllő, „időbélyegző szerint” 

    

 

                                                          Tisztelettel: 

 

 Szigeti János r. alezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

  kapitányságvezető 
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2. számú melléklet 

 

 

 

*( A 2017-2020. közötti időszak baleseti adatai a KSH települési baleseti statisztikáiban 

szereplő értékeket tartalmazzák.  A 2020. évre vonatkozó baleseti adatok az Oracle Business 

Intelligence rendszer alapján kerültek feltüntetésre. )  
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