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Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Gödöllő város önkormányzati képviselő-testületének a rendőrségről szóló törvényben 

meghatározott kötelezettségem alapján az alábbiakban ismertetem a település 

közbiztonságának elmúlt évi helyzetét, valamint a Gödöllő Rendőrkapitányság 2019. évi 

tevékenységét a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos 

feladatairól. 

 

I. 
 

Gödöllő területének rendőri lefedettsége 
 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a város közbiztonságának és közlekedésbiztonságának a 

fenntartása, a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, az elkövetők felderítése terén 

támasztott elvárásoknak a Gödöllő Rendőrkapitányság a 2019-es évben is igyekezett teljes 

körűen megfelelni.  

 

A kitűzött célok elérése, a helyi lakosság biztonságérzetének fenntartása 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 munkatáraival.    

 

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

helyzetének változását, és ennek függvényében igyekeztünk az adott városrészre vezényelni a 

közterületi szolgáltunkat. 

 

Időszakosan, alkalmanként az együttműködő rendészeti társzerveinkkel közös 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 a központilag elrendelt, elsősorban az illegális migránsok 

kiszűrésére, elfogására, valamint a közlekedési helyzet javítása érdekében kiadott intézkedési 

terveken felül, saját kezdeményezésű „akciók” keretében, napi visszatérő ellenőrzés keretében 

láttuk el a város védelmét.            

 

Ezen fokozott ellenőrzések során - a fenti célokon kívül - a lakossággal történő közvetlenebb 

kapcsolattartást is igyekeztünk propagálni. A város bevezető útjain, bevásárlóközpontjainak 

környezetében végzett ellenőrzéseinkkel visszatartó erőként léptünk fel a jogsértéseket 

elkövetőikkel szemben.  
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II. 

 

Gödöllő város bűnügyi helyzete 
 

 

Gödöllő város vonatkozásában megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 

2019-ben 25 %-al csökkent az előző évhez képest, szám szerint 145 regisztrált 

bűncselekménnyel követtek el kevesebbet, mint 2018-ban.  

 

Az alábbi grafikonon bemutatott adatok alapján látható, hogy a településen elkövetett 

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

tapasztalható. 2016-ban az ismert, több mint 2 évig elhúzódó, 480 rendbeli intellektuális 

közokirat- hamisítás és egyéb, ehhez kapcsolódó bűncselekménynek miatt tapasztalható volt 

egy kiugró növekedés, de ez a közterületi, kiemelt, a lakosság általi érzékelhető 

bűncselekményeket nem befolyásolta. 

 

 

 

 

 

 

 Bűncselekmények 

száma 

Lakosság  

( fő ) 

Bűncselekmények 

száma/1.000 fő 

Gödöllő 436 32.099 fő 13,58 

 

 

A korábbi évekkel ellentétben, Gödöllő városában a lakosság számához viszonyított 

bűncselekmények arányszáma ( mely egy országos meghatározó adat ) a rendőrkapitányság 

illetékességi területén található 26 település átlaga alatt található.   
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A kiemelten kezelt bűncselekmények értékelése  

 

 

A rendőrség által kiemelten kezelt bűncselekmények ( melyek a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét jellemzően meghatározzák ) előfordulását, számát vizsgálva látható, hogy az 

összességében gyakorlatilag megegyezik az előző év adatával. Az egyes bűncselekmény 

típusok elemzése során tapasztalható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezése 

emelkedett a korábbi évhez képest. A betöréses lopások, azon belül legnagyobb mértékben a 

lakásbetörések, valamint a gépjármű feltörések száma emelkedett. A konténerfeltörések, a gk. 

feltörések jellemzően valamilyen építkezés környezetében történtek, melyek során általában 

munkagépeket, az építkezéshez használatos eszközök tulajdonítottak el az elkövetők. Ezen 

bűncselekmények bekövetkezésével előzetesen „számoltunk”, a város területén folytatott 

nagy beruházás, felújítás járulékaként. Ezek annak ellenére bekövetkeztek, hogy éjjeliőr, 

biztonsági szolgálat az esetek nagy részénél valamilyen formában felügyelte a területet.  

 

A lakásbetörések elemzése során tapasztaltuk, hogy azok elkövetése nem folyamatosan 

emelkedett, hanem két rövid időszakban fordultak elő nagyobb számban. Év közben sem 

tapasztunk jellemző elkövetési területet. Az év utolsó hónapjaiban leginkább a Köztársaság út 

környezetében, a bevásárlóközpont mögötti Fenyves városrész területén fordultak elő ilyen 

események. A koncentráltabb járőrözés, a polgárőrség bevonása mellett, különböző bűnügyi 

eljárási rendet, eszközt is alkalmaztunk az elkövetők felderítése érdekében, azonban ezek a 

mai napig még nem hoztak eredményt. A bűncselekmények gyakorlatilag megszűntek a fenti 

területen ez év elején, azonban az elkövetők ismeretlenek maradtak.  

Az elmúlt év eredményesség, felderítési adatait ismerve, ezen a területen vannak olyan 

elmaradásaink, melyeken javítanunk kell 2020-ban. Főleg a vagyonelleni bűncselekmények 

felderítésének fokozása az, amit erre az évre bűnügyi szempont alapján célul tűztünk.   

 

A többi bűncselekményi kategóriában elmondható, hogy a településen elkövetett 

bűncselekmények elkövetőit nagy számban sikerült felderíteni, eljárás alá vonni. Ezt 

nagymértékben segítette a városban telepített – önkormányzat által üzemeltetett – 

kamerarendszer. Több esetben előfordult, hogy a kamerafelvételek visszanézése járult hozzá 

az elkövető eredményes felderítéséhez, illetve az elkövetés bizonyításához. Ezúton is 

szeretném kifejezni a köszönetemet a városi közterület felügyelet munkatársainak, akik igen 

rugalmasan, többször munkaidőn kívül is támogatták a munkánkat. Több esetben előzetesen 

szűrték a felvételek adatait. 

 

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

polgárőrség jelenléte nagymértékben hozzájárul a település közbiztonságának, bűnügyi 

helyzetének a javításához.  

 

Az mindenképpen örvendetes, hogy Gödöllő városában nem jellemzőek az erőszakos, 

személy elleni bűncselekmények. Az ilyen, nagy lakossági felháborodást kiváltó események 

igen ritkán fordulnak elő. Rablás, kifosztás, önbíráskodás bcs. elkövetése nem történt a 

városban. 
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Rendőri eljárásban regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

Bűncselekmény 

kategóriák 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Testi 

sértés 

összesen 11 13 21 13 15 14 8 22 9 6 

súlyos 7 10 17 10 11 9 7 10 4 4 

halált okozó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 7 0 5 3 9 3 6 1 0 2 

Garázdaság 5 19 15 10 17 13 17 29 18 12 

Önbíráskodás 2 1 0 2 2 1 0 1 1 0 

Visszaélés 

kábítószerrel 
5 0 4 2 1 3 0 

3 0 
0 

Lopás összesen 492 563 588 487 376 323 420 247 205 213 

személygépkocsi 

lopás 
28 33 27 13 8 4 6 2 4 3 

zárt gépjármű 

feltörés 
29 20 20 12 21 8 29 3 5 15 

lakásbetörés 86 73 99 89 56 89 119 69 31 48 

Rablás 23 8 6 5 2 3 2 12 2 0 

Kifosztás 1 1 0 0 3 1 1 4 2 0 

Zsarolás 0 2 4 1 3 1 0 0 0 1 

Rongálás 31 60 66 44 20 23 34 23 24 24 

Orgazdaság 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 

Jármű önkényes 

elvétele 
2 4 1 3 5 4 0 6 2 8 

 

 

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

(család, ismerősök, szomszédok stb.) történik. Örvendetes, hogy ezek száma is folyamatos 

csökkenést mutat. 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 végeztek. 

 

Gödöllő vonatkozásában folyamatosan elemezzük és értékeljük a bekövetkezett 

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

a már említett, koncentrált 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 56 db olyan sérüléssel járó közlekedési baleset történt, mely 

során rendőri intézkedésre került sor.  

 

 
 

A diagram alapján látható, hogy Gödöllő város bel- és külterületén évek óta 50 – 60 eset 

között történnek sérüléses balesetek. Ez az utak áteresztőképességének, a járműforgalomnak, 

a gépjárművek számának ismeretében jelentősen nem is csökkenthető rendőrségi 

eszközökkel. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Halálos baleset 0 1 0 4 1 0 3 2 0 2

Súlyos sérüléssel járó 23 14 16 25 15 16 11 9 13 9

Könnyű sérüléssel járó 40 33 29 34 39 38 44 47 37 45

Ittas okozó 7 6 7 5 5 3 4 5 2 6

Sérüléssel járó balesetek megoszlása

2010 - 2019.
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A sérülés súlyossága szerinti összetétel befolyásolása a balesetmegelőzési tevékenységünk 

legfőbb célja. A passzív biztonsági elemek (biztonsági öv, gyermekülés ) használatával a 

súlyos sérülések száma bizonyítottan csökkenthető. A relatív- és abszolút gyorshajtás 

ellenőrzése szintén nagyban befolyásolja a sérülések kimenetelét.  

Az elmúlt évben a városban tapasztalt sérüléses baleseti szám növekedésében a 

legszomorúbb, hogy 2 esetben is halállal végződött a baleset. A teljes rendőrkapitánysági 

beszámolóban látható, hogy 2018-ban komoly csökkenés történt a halálos balesetek 

bekövetkezésében. 

 

Közlekedésrendészeti tevékenységünkkel kapcsolatos tevékenységünk az iskolai tanítási 

napokon a gyalogátkelőhelyeknél a közlekedésben résztvevők segítése. Amennyiben más 

feladat végrehajtása nem jelentkezett, úgy ezt a tevékenységünket igyekeztünk rendszeresen 

végrehajtani.  

 

Az elmúlt évben is tapasztaltuk, hogy a lakosság igényli a rendőri jelenlétet a nagyobb 

útkereszteződésekben. Főleg azokon a helyeken, ahol egyes utak közlekedésébe nehezebben 

lehet bekapcsolódni. A sok felkérésnek igyekeztünk eleget tenni, de a folyamatos, állandó 

jelenlétet nem tudjuk fenntartani.  

 

A közrendvédelmi szolgálat a napi tervezhető és váratlan feladatai mellett kiemelt prioritással 

kezelte a körözött személyek elfogását, majd a bíróságokhoz, büntetés-végrehajtási 

intézetekbe történő előállítását.  

 

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

közterületeket. A polgárőrökkel, közterület – felügyelőkkel közösen biztosítsák a lakosság 

nyugalmát. A SZEM mozgalom adatait is felhasználva tartsanak kapcsolatot a településen élő 

időskorú, potenciálisan veszélyeztetett személyekkel. Tájékoztassák őket az áldozattá válás 

megelőzésének lehetőségeiről, ismertessék velük az új bűnelkövetési módszereket, melyek 

kimondottan az ő korosztályukra irányulnak. Ezen tevékenységüket a helyi média, más 

szervek bűnmegelőzési, gondozó személyei is támogatták. Ennek is eredménye, hogy az ún. 

„unokázós” csalások eredményes bekövetkezése nem jellemző a városra. 

 

Folytattuk az iskolák által igényelt és sikeresnek tartott „iskola rendőre” programot. Ezen 

feladatokat ellátó rendőrök a napi feladataik mellett végzik az iskolás gyermek-és fiatalkorú 

személyek által, valamint sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését, 

megakadályozását. Ennek érdekében rendszeresen megjelennek az iskolákban. Ezen kívül 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 elmúlt évben is kiemelten kezeltük a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 

felderítését, bíróság elé állítás kezdeményezését.   

 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a társszervezettekkel való együttműködésünk 

folyamatos és zökkenőmentes volt. Mind a helyi közterület felügyelettel, mind a polgárőrség 

tagjaival együttműködve végeztük a különböző gödöllői városi rendezvények biztosítását. 
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IV. 

Tervezett feladatok 
 

1. A közrend, közbiztonság elért eredményeinek megtartása érdekében a rendőri 

közterületi jelenlét fenntartásával, továbbra is a lakosság igényeinek, elvárásainak a 

figyelembe vételével kívánjuk ellátni a feladatainkat. 

 

2. Bűnügyi szakterület vonatkozásában a lakásbetörések megelőzése, a vagyonelleni 

bűnelkövetők felderítése a fő célkitűzésünk. 

 

3. Mint a bemutatott adatokból is látható, városunkban is jelentős számban fordulnak elő 

olyan sérüléssel is járó balesetek, melyben szerepet játszik az ittas járművezetés. A 

közterületi szolgálat egyik fontos feladata a közlekedők ellenőrzése során, az 

alkoholos befolyásoltság ellenőrzése. Ennek érdekében folytatni fogjuk a konkrét, 

un.”FINN módszeres” ellenőrzéseket 

 

4. Tapasztalva az elkövetői körök „aktivitását”, továbbra is egyik legfontosabb 

bűnmegelőzési feladatunk kell, hogy legyen az időskorú személyek áldozattás 

válásának megelőzésével kapcsolatos széleskörű tájékoztatás 

 

5. Balesetmegelőzés érdekében igyekszünk a rendelkezésünkre álló sebességmérő 

készülék alkalmazási idejét növelni 

    

6. Mint az illetékességi területünkön található valamennyi településen, így Gödöllő 

városában is igyekszünk elérni azon fiatalokat, akik a rendészeti pálya, a rendőrségi 

feladatok iránt érdeklődnek. A helyi közbiztonság hosszútávú biztosításának egyik fő 

alappillére a gödöllői, a városhoz, a lakossághoz több szálon kötődő fiatalok 

megnyerése a rendőri hivatáshoz. 

 

Tisztelt Képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

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

támogatásaikért. 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. A közbiztonságot csak közösen, együttműködve, egymás munkáját 

támogatva tudjuk megteremteni és folyamatosan fenntartani. A Gödöllői Rendőrkapitányság 

valamennyi munkatársa nevében köszönöm Önöknek, és Önök által a lakosságnak, az 

intézményeknek, hogy az elmúlt években támogatták a város közbiztonsága érdekében 

végzett munkánkat. 

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

egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el a beszámolót.  

 

Gödöllő, 2020. április    

 

Farkas Imre r. ezredes  

mb. Kapitányságvezető 


