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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

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

előterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy Gödöllő település közbiztonságáról 

számolok be.  

 

I. 
 

Gödöllő területének rendőri lefedettsége 
 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a városunk közbiztonságának és közlekedésbiztonságának a 

fenntartása, a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, az elkövetők felderítése terén 

támasztott elvárásoknak a Gödöllő Rendőrkapitányság a 2018-as évben is maradéktalanul 

próbált megfelelni.  

 

A kitűzött célok elérése érdekében a város területén folyamatosan, napi 24 órában 

biztosítottuk a rendőri jelenlétet, a lakossági bejelentésekre történő azonnali reagálást, 

valamint intézkedést minden olyan ügyben, amely rendőri beavatkozást igényel. Ezen 

feladatokat elsősorban a járőrszolgálat, valamint a 4 fős gödöllői körzeti megbízotti szolgálat 

látta el, együttműködve a bűnügyi szolgálat nyomozóival, vizsgálóival, esetenként a 

Készenléti Rendőrség beosztottaival.    

 

Továbbra is heti szinten elemeztük, kiemelten figyeltük Gödöllő bűnügyi, közbiztonsági 

helyzetének változását, majd ennek függvényében vezényeltük az adott városrészre a 

közterületi szolgáltunkat.  

 

Rendszeres gyalogos szolgálattal, közvetlen rendőri jelenléttel igyekeztünk a város 

közterületein megelőzni a bűncselekmények kialakulását. Szintén kiemelt figyelmet kapott 

Gödöllő külterületi részeinek rendőri ellenőrzése, a rendőri jelenlét biztosítása, ahol 

elsődleges célunk a kisebb értékű vagyon elleni jogsértő cselekmények elkövetésének a 

megelőzése volt.  

 

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

szubjektív biztonságérzetének növelése, illetőleg a közbiztonság javítása, a bűncselekmények 

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

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

napi visszatérő ellenőrzés keretében láttuk el a város védelmét.            

 

Ezen fokozott ellenőrzések céljaként a fenti célon kívül a rendőri jelenlétünkkel a lakossággal 

történő közvetlenebb kapcsolattartást preferáltuk, valamint visszatartó erőként funkcionáltunk 

a jogsértés elkövetőivel szemben.  
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II. 

 

Gödöllő város bűnügyi helyzete 
 

Gödöllő város vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 

2018-ban 11,70 %-al csökkent az előző évhez képest, szám szerint 77 darab 

bűncselekménnyel követtek el kevesebbet, mint 2017-ben.  

Az alábbi grafikonon bemutatott adatok vonatkozásában azonban meg kell említeni, hogy a 

2016-os, jelentős bűncselekményi szám növekedés egy, a 2016-os évben befejezett, de több 

mint 2 éve elhúzódó, 480 rendbeli intellektuális közokirat- hamisítás és egyéb, ehez 

kapcsolódó bűncselekménynek „köszönhető”, ami az itt élők szubjektív közbiztonság érzetét 

negatívan nem befolyásolta. Ha e bűncselekmény-sorozat nélkül értékeljük az adatokat, akkor 

2016-ban 737 bűncselekmény vált ismertté a városban, míg 2017-ben 658 (10,70 %-os 

csökkenés), majd 2018-ban 581 (11,70 %-os csökkenés).   

 

Az elmúlt 9 év bűncselekményi számadatait vizsgálva látható, hogy a településen elkövetett 

bűncselekményszám a 2011-es évben csúcsosodott ki, azóta szinte folyamatos csökkenés 

tapasztalható.  

 

 
 

 bűncselekmények száma Lakosság  

( fő ) 

Bűncsel. száma/1000 

fő 

Gödöllő 581 32.131 fő 18,08 

 

 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények értékelése  

 

 

Az elmúlt év adatait elemezve megállapítható, hogy igen hektikusan alakultak a különböző 

deliktumok számai 2018-ra, viszont a legtöbb bűncselekményi kategóriában sikerült 

csökkenést elérnünk.  
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Ezen eredmény elérése érdekében mind a rendőrség, mind a település részéről a közbiztonság 

javítása érdekében további együttes erőfeszítéseknek volt és van helye.    

A rendőrség részéről elmondható, hogy a településen elkövetett bűncselekmények elkövetőit 

nagy számban sikerült felderíteni, eljárás alá vonni, valamint az elmúlt évben folyamatosan 

nagyobb rendőri jelenlétet tudtunk a közterületen biztosítani.  

A városban telepített – önkormányzat által üzemeltetett - kamerarendszer nagymértékben 

segítette a bűncselekmény elkövetőinek a felderítését. Több esetben előfordult, hogy a 

kamerafelvételek visszanézése járult hozzá az elkövető eredményes felderítéséhez, illetve az 

elkövetés bizonyításához.   

 

Szintén itt kell megemlíteni, hogy a Gödöllőn már évek óta folyamatosan, aktívan működő 

polgárőrség jelenléte nagymértékben hozzájárul a település közbiztonságának, bűnügyi 

helyzetének a javításához. 

 

A város területén elkövetett bűncselekmények legnagyobb hányadát a korábbi évekhez 

hasonlóan 2018-ban is a személyek javai elleni bűncselekmény kategória tette ki.  

 

 

 

Rendőri eljárásban regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

Bűncselekmény 

kategóriák 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Testi 

sértés 

összesen 11 13 21 13 15 14 8 22 9 

súlyos 7 10 17 10 11 9 7 10 4 

halált okozó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 7 0 5 3 9 3 6 1 0 

Garázdaság 5 19 15 10 17 13 17 29 18 

Önbíráskodás 2 1 0 2 2 1 0 1 1 

Visszaélés kábítószerrel 5 0 4 2 1 3 0 3 0 

Lopás összesen 492 563 588 487 376 323 420 247 205 

személygépkocsi 

lopás 28 33 27 13 8 4 6 2 

 

4 

 

zárt gépjármű 

feltörés 
29 20 20 12 21 8 29 3 5 

lakásbetörés 86 73 99 89 56 89 119 69 31 

Rablás 23 8 6 5 2 3 2 12 2 

Kifosztás 1 1 0 0 3 1 1 4 2 

Zsarolás 0 2 4 1 3 1 0 0 0 

Rongálás 31 60 66 44 20 23 34 23 24 

Orgazdaság 0 0 3 1 3 1 1 0 0 

Jármű önkényes 

elvétele 
2 4 1 3 5 4 0 6 2 

 

 

Az elmúlt években Gödöllő területén a járművekkel kapcsolatos elkövetési magatartás 

(személygépkocsi lopás, jármű önkényes elvétele, zárt gépjármű feltörés) tekintetében 

döntően pozitív változás következett be. Bár a településen 2018-ban 4 esetben történt 

gépjármű lopás (2017-ben 2 esetet regisztráltunk), míg jármű önkényes elvétele 
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bűncselekmény 2 esetben vált ismertté (2017-ben 6 esetet regisztráltunk). A statisztikai 

adatokból az is kiválóan tükröződik, hogy sikerült a gépjárműlopások terén komoly sikereket 

elérni, sikerült e deliktum, illetve a gépjárműveket érintő egyéb bűncselekmények számait 

változatlanul alacsony szinten tartani.     

 

A személyek vagyontárgyaira irányuló bűncselekmények mellett a lakosság biztonságérzetét 

nagyban befolyásolják az olyan jogsértések, melyeket a személyek ellen közvetlenül követnek 

el. Az ilyen kifejezetten kiemelten kezelt bűncselekmény típusok a rablás és a kifosztás. A 

rablás bűncselekménye vonatkozásában elmondható, hogy a 2017-es évhez képest 2018-ban 

10 esettel kevesebbet regisztráltunk. A 2017. évben tartott beszámolóm szóbeli 

kiegészítésében jeleztem, hogy egy sorozat-rablás ügyben akkor még folyt a nyomozás, 

melynek elkövetési ideje még 2016-ra tehető, azonban az eljárás 2017-ben került befejezésre. 

A jelzett ügyben egyébként az elkövetők felderítésre kerültek, és az ügyet 2017-ben 

vádemelési javaslattal fejezte be hatóságom.  2018-ban nem jutott a tudomásunkra e deliktum 

vonatkozásába sorozatos elkövetés.  

 

A testi sértés - mint bűncselekményi kategória - elkövetése leginkább egy-egy zárt közegben 

(család, ismerősök, stb.) történik. A Rendőrség részéről ezzel kapcsolatosan megelőző 

tevékenységet nagyon nehéz folytatni, nem úgy, mint a vagyon elleni és a közterületi 

bűncselekmények esetében, ahol mind a rendőrség, mind az önkormányzatok és rendészeti 

feladatot ellátó szervek együttesen különböző eredményes bűnmegelőzési tevékenységet 

tudnak végezni. A testi sértés elkövetésének alakulására így nagyon kevés mértékben bírunk 

ráhatással. Ezen a téren jelentős csökkenés tapasztalható a 2017-es évhez képest. Szintén a 

lakosság biztonságérzetére van hatással egy-egy közterületi garázda jellegű magatartás 

kifejtése. Ezen a téren jelentős szintén jelentős mértékű csökkenés történt 2018-ban  

 

A lakosságot leginkább irritáló bűncselekményi kategória, a lopások terén 17,00 %-os 

csökkenést regisztráltunk, 42 db lopással kevesebbet követtek el a város területén 2018-ban, 

mint 2017-ben. A zárt gépjármű feltöréseket száma azonban növekedett. Itt azonban azt is 

meg kell állapítani, hogy számos olyan bűnügy nyomozása húzódott át 2018-ról 2019-re, 

melyben lopás (gépjárműlopás) megalapozott gyanúja miatt folytatunk eljárást ismert 

elkövetőkkel szemben, s ezen ügyek a nyomozások befejezésének időpontja miatt a 2019-es 

statisztikában fognak megjelenni.     

 

Az év során a településen elkövetett vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása és a 

hasonló bűncselekmények megelőzése, a felderítés fokozása érdekében a veszélyeztetett 

településrészeken fokoztuk a gépkocsizó és gyalogos járőrszolgálatokat, melyekbe a Bűnügyi 

Osztály állománya is bevonásra került. Több ügyben értünk el eredményeket, melyekben az 

eljárást sok esetben előzetes letartóztatás mellett folytattuk le.  

 

Gödöllő vonatkozásában folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett 

bűncselekményeket, tulajdon elleni szabálysértéseket, melyek alapján több esetben került sor 

fokozott ellenőrzések elrendelésére.  

 

A szolgálatok ellátása során fokozott figyelemmel voltunk és vagyunk a már ismertté vált 

helyi bűnelkövetői körök figyelemmel kísérésére, valamint a településen megjelenő gyanús 

személyekre, járművekre. 
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III. 

Gödöllő város közbiztonsági 

(közlekedési és közrendvédelmi) helyzete 
 

Az elmúlt évben Gödöllő város illetékességi területén (a városhoz tartozó autópálya 

szakaszokkal együtt) összesen 158 db olyan közlekedési baleset történt, mely során rendőri 

intézkedésre került sor. Ezen számadatból látszik, hogy az ismertté vált baleseti szám 

csökkent.   
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Balesetek számának alakulása

 
A diagram alapján látható, hogy korábbi évekre jellemző növekvő tendenciát sikerült 

megállítani, sőt, 2018-ban sikerült a balesetek számában 10,73 %-os csökkenést elérni.    

 

A baleseti szám csökkenése mellett elmondható, hogy a korábbi évekkel ellentétben 2018-ban 

Gödöllő város területén halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt. Az értékelt évben 

13 esetben súlyos, míg 36 esetben könnyű sérülés lett a baleset következménye. Személyi 

sérülés nélküli, csak anyagi kárral járó közlekedési baleset 119 alkalommal következett be.  

 

Az elmúlt évben – 2017. évhez képest – csökkenés mutatkozik mind a halálos, mind a 

könnyű, míg emelkedés a súlyos sérüléssel járó balesetek számában, míg stagnálás az anyagi 

kárral járó balesetek vonatkozásában.  

   

Közlekedésrendészeti tevékenységünkkel kapcsolatos tevékenységünk az iskolai tanítási 

napokon a gyalogátkelőhelyeknél a közlekedésben résztvevők segítése. Amennyiben más 

feladat végrehajtása nem jelentkezett, úgy szinte minden esetben biztosítottuk a reggeli 

órákban a közterületi állomány jelenlétét, illetve a délutáni órákban időszakosan az M3 

autópályáról érkező forgalom irányítását is végeztük, mely utóbbi feladat a humán 

erőforrásainkat nagymértékben lekötötte.  

 

A közúti közekedési balesetek kimenetelének megoszlását az alábbi diagrammban mutatom 

be:  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

súlyos 16 21 15 16 11 9 13

könnyű 29 34 39 38 44 47 36

anyagi káros 97 17 59 108 105 119 119

halálos 0 4 1 0 3 2 0
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A közrendvédelmi szolgálat kiemelt prioritással kezelte a körözött személyek elfogását, majd 

a bíróságokhoz, büntetés-végrehajtási intézetekhez, nyomozó hatóságokhoz történő 

előállítását.  

 

A körzeti megbízottak részére feladatul szabtuk meg, hogy rendszeresen ellenőrizzék a 

település kül-és belterületi részein élő időskorú, potenciálisan veszélyeztetett személyeket, 

akiknek a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást megadták, ezzel is elősegítve, hogy ne 

váljanak áldozattá. 

 

Az elmúlt évben is kiemelten kezeltük a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 

felderítését, bíróság elé állítás kezdeményezését.   

 

Prioritásként kezeltük az iskolás gyermek-és fiatalkorú személyek által, valamint sérelmükre 

elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését, megakadályozását. Ennek érdekében – a 

jogszabályváltozás következményeként - az iskolai tanítási napokon a rendőri állomány 

részére feladataként szabtuk meg, hogy a tanítási időben a közterületen csavargó 

gyermekkorú személyeket kísérjék be az adott oktatási intézménybe, majd ott a nevelőknek a 

gyermeket adják át.  

 

Az iskolákban történő bűn- és baleset megelőzési tevékenységünk hatékonyabb végrehajtása 

érdekében a rendőrkapitányságon 1 főt bíztunk meg kifejezetten ezen feladatkör ellátásával.  

 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a társszervezettekkel való együttműködésünk 

folyamatos és zökkenőmentes volt. Mind a helyi közterület felügyelettel, mind a polgárőrség 
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tagjaival együttműködve végeztük a különböző gödöllői városi rendezvények rendkívüli 

eseményektől mentes biztosítását. 

 

Jelentős lakosság létszámot megmozgató rendezvényeink biztosítását maximális 

erőfeszítéssel, az önkormányzat és a város lakóinak megelégedettsége mellet hajtottuk végre.              

 

 

IV. 

 

Következtetések 
 

1. A bűncselekmények számát illetően Gödöllő településre vonatkozóan nagymértékű 

csökkenés tapasztalható. A bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni 

cselekmények dominálnak.     

 

2. A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában a több éves tendenciát 

vizsgálva kijelenthető, hogy a garázdaság elkövetése ingadozik, 2018. évben 

csökkenést mutat.       

 

3. Az egyre aktívabb, hatékonyabb bűnmegelőzési, iskolarendőri programnak 

köszönhetően az iskolákhoz kötődő, fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények a 

városban gyakorlatilag megszűntek.  

 

4. A kábítószer bűnözés jelenléte az összbűncselekményi számhoz mérten továbbra sem 

számottevő. Meg kell azonban jegyezni, hogy e téren egészen bizonyos, hogy 

nagymértékű látencia tapasztalható, ez általánosságban kijelenthető. Kiemelendő, 

hogy 2017-ben több esetben sikerült feltárni terjesztői magatartást, ellentétben a 2018-

as évvel, amikor mi, mint helyi szerv nem fejeztünk be eljárást ilyen deliktum 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.  

 

5. A közlekedési balesetek vonatkozásában csökkenés következett be, a város 

vonatkozásában a balesetek nagy része a főközlekedési utakra koncentrálódik.  

 

V. 

 

Tervezett feladatok 
 

1. A közrend, közbiztonság fenntartása érdekében a rendőri közterületi jelenlét további 

fokozásával meg kell akadályozni a garázda jellegű cselekmények számának esetleges 

ismételt emelkedését. 

 

2.  A bűncselekmények számát érintően lehetőség szerint további csökkenés elérésére 

kell törekednünk a 2019-es évben. A bűncselekményeken belül a vagyon elleni 

bűncselekményi arányt szeretnénk tovább csökkenteni, kifejezetten a lakásbetörések 

számát illetően, amelyekben már 2017-ben is nagymértékű, 42 %-os csökkenést 

értünk el, e tendencia 2018-ra további, 55,07 %-os csökkenéssel folytatódott. Szintén 

meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a 2019-es évben, a járművekkel 

kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények számát csökkentsük, de legalább szinten 

tartsuk.     
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3. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésével kapcsolatos 

tevékenységünket szükséges fokoznunk, szorgalmazni kívánjuk az ilyen jellegű 

jogsértést elkövető személyek tetten érése esetén a szabálysértési őrizetet, majd 72 

órán belül a bíróság elé állításukat.  

    

4. A közlekedési balesetek csökkenő tendenciáját mindenképp szeretnének fent tartani. A 

halálos kimenetelű balesetek számát a korábbi évekhez hasonlóan minimális értékre 

szeretnénk redukálni. Kiemelten fogjuk ellenőrizni a baleseti szempontból 

veszélyeztetett utakat. Ennek érdekében fokozni fogjuk a közlekedésrendészeti 

állomány közterületi jelenlétét, a sebességmérő készüléket folyamatosan üzemeltetni 

kívánjuk a település több pontján.    

 

 

Tisztelt Képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Ezúton fejezem ki köszönetemet az elmúlt évben nyújtott erkölcsi és anyagi jellegű 

támogatásukért. A Gödöllői Rendőrkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Gödöllő 

településen a közbiztonságot a törvényes keretek között továbbra is biztosítsa. Erőfeszítéseket 

teszünk annak érdekében, hogy település lakóiban tudatosítsuk: a közbiztonság alapvetően az 

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

befolyásolja, hogy annak alakításában ki és mennyire vállal szerepet.   

 

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel azt 

egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el.  

 

 

Gödöllő, 2019. május „.”    

 

 

 

 Lajmer György r. alezredes 

 Kapitányságvezető 
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