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Tisztelt Képviselő Testület, Hölgyeim és Uraim! 
 
A rendőrkapitányt - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ának 
(4) bekezdésében foglaltak alapján - jogszabály kötelezi arra, hogy évente 
beszámoljon a települési önkormányzat képviselő-testületének a közbiztonság 
helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó 
faladatokról. 
 
Ezen kötelezettségemnek eleget téve kívánom most ismertetni a megyei 
székhelyű kiemelt kapitányságként működő Gödöllői Rendőrkapitányság  
2005. évben végzett munkáját, valamint a 2006-ra kitűzött feladatokat. 
 
Illetékességi területünk településszerkezetében Kistarcsa városi rangra 
emelkedésével változás következett be. Így területünkön már 6 város található, 
valamint 21 község. A közbiztonság helyzetét jelentősen befolyásolja, hogy a 
településeink közül 4 város és hét község Budapest agglomerációs térségéhez 
tartozik. Ez kihat mind a közlekedés biztonságára, mind a bűnözés terjedelmére. 
 
Az önkormányzatoktól kapott számadatok alapján a területünkön élő állandó 
lakosok száma folyamatosan növekszik. A 2004. évi 156.795 fő állandó lakos és 
5.710 fő tartózkodási hellyel bíró személlyel szemben 2005-ben már 163.934 
volt az állandó lakosok száma, míg az ideiglenesen itt élők száma 5.242 fő. 
 
Gödöllő állandó lakosainak száma számottevően nem változott, némi 
emelkedést mutatva – 2003-ban 30.847 fő, 2004-ben 31.015 fő - jelenleg 31.209 
fő. Az ideiglenes lakosok száma 1500 fő körüli. 
 
Az állandó lakosok száma és a betöltött, tényleges hivatásos létszámunk alapján 
jelenleg 1 rendőrre 792 lakos jut. E számadat annak tükrében nyer jelentőséget, 
hogy az országos átlag kb. 333 lakos/rendőr. A létszám adatok tehát közel sem 
mondhatók optimálisnak, és ennek javulása a közeljövőben sem várható, hiszen 
ezt a rendelkezésre álló anyagi keretek határozzák meg. 
 
Munkánkat még így is szigorú, takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával 
kellett végeznünk, az infláció hatása mellett a felhasználható anyagi keretünk a 
2002. évihez közeli volt. 
 
A fenti korlátok azonban sem a munkánk színvonalát, sem a kultúrált 
ügyfélfogadást nem érintették hátrányosan. 
 
A kapitányságon több vezető beosztásban változás történt. 
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A kedvezőtlen létszám- és anyagi helyzet, valamint a vezető váltások ellenére is 
a főbb mutatók tekintetében a legjobb eredményt értük el Pest megyében. 
Továbbra is jellemző az illetékességi területünk egészére, de Gödöllőre is a 
multinacionális cégek és áruházláncok megtelepedése. 
 
Eredményeinkhez 2005-ben is jelentős mértékben hozzájárult az 
önkormányzatok, alapítványok és civil szervezetek támogató együttműködése. 
 
 
I. Bűnügyi helyzet:
 
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált 
bűncselekmények számának korábbi kedvező alakulása megtorpant, 2005-ben a 
2002. évihez közeli, 4067 eset került regisztrálásra. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 5 év távlatában: 
 
 

 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 
Bűncselekmények 
száma: 

8179         
(HÖR ügyeivel, 
anélkül 3529) 

 
4104 

 
3630 

 
3741 

 
4067 

 
 
 
Tudomásul kell venni azonban, hogy a társadalmi körülmények lényeges 
változása nélkül a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem lehet elérni a 
bűncselekmények számának tartós, komoly mértékű csökkenését. 
 
A bűncselekmények számának alakulása Gödöllőn az illetékességi területünk 
egészére jellemző képhez hasonló. Míg 2002-ben városunkban 1409 
bűncselekményt követtek el, addig 2003-ban 1085-öt, 2004-ben 1133-at,  
2005-ben pedig 1255-öt. 
 
Gödöllő 30 % körüli részesedése az összbűncselekmények vonatkozásában 
lényegében nem változott. 2002-ben az illetékességi területünkön elkövetett 
bűncselekmények 34,3 %-át követték el Gödöllőn, 2003-ban a 29,9 %-át,  
2004-ben 30,28 %-át, 2005-ben pedig 30,85 %-át. 
 
Nőtt az ezer állandó lakosra jutó bűncselekmények száma. Amíg ezer állandó 
lakosra 2003-ban és 2004-ben is 35 bűncselekmény jutott, addig 2005-ben 40. 
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A fenti számadatok értékelésénél azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk azt, hogy Gödöllő Budapest agglomerációs térségéhez tartozik, 
emellett önmaga is agglomeráló jelleggel bír, ami miatt Gödöllő lakossága 
továbbra is az átlagnál nagyobb arányban részesül a bűnözésből. (Gödöllőn az 
összes állandó lakosunk 19%-a él). 
 
A főbb bűncselekmény kategóriákon belül az alábbi változások voltak 
tapasztalhatóak: 
 
A városban a személy – így az élet, a testi épség és az egészség - elleni 
bűncselekmények számának alakulása viszonylatában a tárgyévet megelőző 
kedvező tendencia – 2004-ben 16,66 %-kal (30-ról 25-re) csökkent 2003-hoz 
viszonyítva – nem torpant meg, mindössze egy esettel több, 26 ilyen jellegű 
bűncselekményt követtek el. Struktúrálisan szemlélve addig, amíg az összes 
bűncselekménynek 2003. évben 2,8 %-át, 2004-ben 2,2 %-át tették ki a személy 
elleni bűncselekmények, addig a tárgyévben csupán 2,07 %-át. 
 
Gödöllőn a kiemelt bűncselekményi kategóriába tartozó rablást tekintve 2004-
ben 9 elkövetés, 2005-ben 7 elkövetés jutott a rendőrség tudomására. A több 
mint 22%-os csökkenés egyik oka nagy valószínűséggel azon visszatartó erő 
volt, amelyet a kapitányság az illetékességi területén 2004-ben rablás miatt 
ismeretlen elkövető ellen indult 21 büntetőeljárásban 19 elkövető személyének 
felderítésével ért el.  
 
A Gödöllőn elkövetett szándékos testi sértések száma tovább csökkent,  
18-ról 15-re. ( Már a 2004-es érték / 25 eset / is 28 %-os csökkenést mutatott! ) 
 
A közlekedési bűncselekmények vonatkozásában a mutatók évente erős 
ingadozást mutatnak. (Gödöllőn 2001-ben 80, 2002-ben 126, 2003-ban 99, 
2004-ben 128.) 2005-ben 117 ilyen jellegű bűncselekményt valósítottak meg 
Gödöllőn, ami az előző évihez viszonyítva 8,6 %-os csökkenést jelent. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények alakulása évek óta csökkenő tendenciát 
mutat. Ezen mutató tartósan kedvező alakulásának jelentőségét az adja, hogy 
ezen bűncselekmény kategória számszerűségének változása nagyban 
befolyásolja az állampolgárok biztonságérzetének alakulását. 
 
Gödöllőn 2001-ben 770, 2002-ben 746, 2003-ban 714, 2004-ben 694, a 
tárgyévben pedig 689 vagyon elleni bűncselekményt követtek el. 
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Ezen kategórián belül a lopások száma évek óta kis mértékű növekedést mutat 
( 2003-ban 327, 2004-ben 361, a tárgyévben 389), ugyanakkor a betöréses 
lopások számában – több évre visszamenőleg is – csökkenés mutatható ki. 
(2003-ban:104, 2004-ben: 95, 2005-ben 94.)  
 
Jelentősen, mintegy 60 %-kal nőtt viszont a gépkocsi lopások száma Gödöllőn.  
Míg 2003-ban 17, 2004-ben pedig 15 esetben fordult elő gépkocsi lopás, addig 
2005-ben 24 ilyen eset került regisztrálásra. 
 
Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények száma 60-ról 35-re csökkent  
( 2003-ban 65.), viszont tovább emelkedett a közterületen – azaz nyilvános 
helyeken, utcákon - elkövetett bűncselekmények száma. Gödöllőn 2003-ban 
358, 2004-ben 386, 2005-ben pedig 407 esetre volt jellemző ezen elkövetési 
forma. 
 
Egyre jelentősebb részt ölel fel az összbűncselekmények körében a gazdasági 
bűncselekmények száma. Míg 2004-ben mindössze 52 ilyen eset fordult elő, 
addig 2005-ben már ennek háromszorosa, azaz 146.  
 
Adott terület bűnügyi fertőzöttségét a bűncselekmények számának alakulásán túl 
jellemzi a helyben megvalósított bűncselekmények kapcsán ismertté vált helyi 
lakos elkövetők száma is. A Gödöllőn elkövetett 1255 bűncselekmény 
kapcsán 363 elkövető vált ismertté, melyek 54%-a, 196 fő helyi állandó lakos 
volt. 
 
A bűnügyi munka egyik legfőbb célja az elkövetők felkutatása és a felelősségre 
vonás feltételeinek megteremtése. A 2005-ös évre vonatkozóan – akárcsak 
2004-re - fontos célkitűzés volt a felderítési hatékonyság elért szintjének 
megtartására, lehetőség szerinti fejlesztése. Törekvésünk 2005-ben is Pest 
megye átlagát meghaladó sikerrel járt.  
 
A Gödöllői Rendőrkapitányságon a tárgyévben 3196 büntetőeljárás indult 
ismeretlen tettes ellen, 1 %-kal több az előző évhez képest 
 
A felderítési mutatónk - mely megmutatja, hogy az ismeretlen tettes ellen 
elrendelt nyomozás során hány esetben derült fény az elkövető kilétére – évek 
óta Pest megye legjobb eredményei között szerepel és folyamatosan javul.  
2003-ban 43,8% volt, 2004-ben 46,3%, 2005-ben pedig már 49,2 %. A 
nyomozás eredményességi mutatónk - vagyis hogy az összes elrendelt 
nyomozásból hány ügyet fejeztünk be vádemelési javaslattal, azaz  
eredményesen - 2005-ben  52,4%-ról 56,1 %-ra nőtt, ami kiemelkedik a  
48,5 %-os Pest megyei átlagból.  
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A bűncselekmények elkövetése szempontjából jelentős visszatartó erőt képvisel 
a minél gyorsabb felelősségre vonás. Ennek szellemében - a helyi bírósággal és 
ügyészséggel folytatott hatékony együttműködésünk eredményeként – 2005-ben 
is éltünk – a lehetőségekhez képest – a bíróság elé állítás intézményével, 57 
esetben. ( 2004-ben 81 ).  
 
Annak ellenére, hogy a bűnügyi szakterületen dolgozó állomány munkaterhei 
folyamatosan nőnek, a nyomozás időszerűsége terén a Pest megyei átlagnál 
(137 nap ) messze kedvezőbb mutatót sikerült elérni. A nyomozásra felhasznált 
napok száma – elrendeléstől a befejezésig - 2005-ben 87 nap volt. ( 2004-ben 89 
nap ) 
 
Kapitányságunkon bűnmegelőzési iroda működtetésén keresztül folyik az 
áldozatvédelmi munka. A bűncselekmények és az áldozattá válás megelőzése 
érdekében működő bűnmegelőzési csoportunkat 2005-ben 75 személy kereste 
fel problémájával. Az 500.000.- Ft-ot meghaladó értékre elkövetett vagyon 
elleni bűncselekmények sértettjeit tájékoztatjuk jogaikról, vagyonvédelmi 
tanácsokkal látjuk el. 
 
A médiával való kapcsolattartást egy fő erre kijelölt személy végzi. A 
PMRFK. támogatása mellett folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a helyi médiák 
képviselőivel. Bűnmegelőzést célzó felhívásaink rendszeresen eljutnak a médiák 
útján a lakossághoz. 
 
A területünkön lévő általános iskolák tanulóival bűn- és balesetmegelőzési 
előadásokkal egybekötve megismertettük a rendőrkapitányságunkhoz  
2006. január 9-től kihelyezett Rendőrség Történeti Múzeum tárlatát. 
 
Szerepet vállaltunk a Gödöllő városában létrehozott Kábítószer Egyeztető 
Fórum munkájában.  
 
Kapitányságunkon 10 fő kiképzett DADA oktató dolgozik, akik Gödöllő 
általános iskoláiban évek óta végzik oktató tevékenységüket, valamint 
bűnmegelőzési célzattal előadást tartanak iskoláskorúaknak kábítószerrel, 
illetőleg gyermekeket érintő bűncselekményekkel kapcsolatban.  
 
Szoros kapcsolatot tartunk a gyámhatósággal, illetőleg a gyermekjóléti 
szolgálattal. Különös gondot fordítunk arra, hogy családon belüli erőszak 
kezelése érdekében a szolgálatok felé a szükséges jelzéseket megtegyük. 
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II. A közlekedés biztonsága: 
 
Gödöllő közlekedés biztonsági helyzetét meghatározza agglomerációs fekvése, a 
főváros közelsége. A jelentős átmenő forgalom miatt az utak rendkívüli 
mértékben túlzsúfoltak. Évek óta kiemelt célkitűzéseink között szerepel a 
balesetek számának kedvező irányú befolyásolása. 
 
A kapitányság illetékességi területén bekövetkezett 263 személyi sérüléssel 
járó baleset 27,7 %-a ( 73 eset ) Gödöllőn következett be. Ugyanakkor a 15 
halálos kimenetelű balesetből 1, a 92 súlyos sérüléses balesetből 18, a 156 
könnyű sérüléses balesetből 54 fordult elő Gödöllőn. 
 
A Gödöllőn bekövetkezett, személyi sérüléssel járó balesetek alakulását a 
következő táblázat szemlélteti:  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Halálos 3 2 1 2 3 1 
Súlyos 18 14 28 26 26 18 
Könnyű 22 38 26 35 54 54 
Összes 43 54 55 63 83 73 

 
 
Gödöllőn, a 3-as főút lakott területen húzódó szakaszán a 2004. évi 19 személyi 
sérüléses balesettel ( 2003-ban 12 ) szemben 2005-ben 11 személyi sérüléssel 
járó baleset következett be. Halálos baleset a tárgyévben nem fordult elő.  
( 2004-ben 2 halálos baleset volt, 2003-ban egy sem.)  
 
A könnyű sérüléses balesetek számának stagnálása mellett mind a halálos, mind 
a súlyos sérüléses balesetek száma jelentősen ( 66 %-kal, illetve 30 %-kal ) 
csökkent, ami az ez irányú erőfeszítéseink eredményességét, helyes irányát jelzi.  
 
A személyi sérüléses balesetek mellett útjainkon 956 anyagi káros balesetnél 
kellett intézkednünk, ( 2004-ben 849 eset ), ebből Gödöllőn 284 ( 2004-ben  
215 ) alkalommal. ( A 284 esetből a 3-as főúton 2005-ben 50-szer, míg 2004-ben 
38-szor. ) 
 
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. 
 
 
 
 



 9

A balesetek megelőzését szolgáló közúti ellenőrzések során az Őr-járőr 
Alosztály által 2005-ben – összehasonlítva a 2003-as és a 2004-es évi  
értékekkel – a KRESZ szabálysértések miatt tett feljelentések száma az alábbi 
táblázat szerint alakult: 
 
 
 

2003. 2004. 2005. 

Gyorshajtás 
 

240 250 129 

Elsőbbségi jog meg 
nem adása 

377 195 129 

Követési távolság 
meg nem tartása 

224 200 85 

Szabálytalan előzés 
 

168 207 78 

Szabálytalan 
kanyarodás 
 

283 187 90 

Világítással 
kapcsolatos 
szabálysértések 

227 194 110 

Egyéb 
  

1964 1505 835 

 
 
A közlekedési szabálysértések miatti feljelentések számának alakulásához 
hasonló változás tapasztalható az Őr- Járőrszolgálati Alosztály által 
megbírságolt személyek számában. ( Ezen mutató döntő részét is a közlekedési 
szabálysértések miatti bírságolások adják. ) 
 
 2003. 2004. 2005. 
Bírságolt fő 5193 4386 3245 
 
 
A bírságolt személyek számának 26 %-os csökkenése mellett ugyanakkor 
emelkedett – ha nem is a megelőző évihez hasonló mértékben - a kiszabott 
bírságok 1 főre eső átlagösszege. 
 
 2003. 2004. 2005. 
Bírság/fő  3.484.- Ft 5.314.- Ft 5.872.- Ft 
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A fenti számadatok értékelése csak úgy lehet teljes, ha említést teszünk arról, 
hogy a kapitányság egészére vonatkoztatva mind a szabálysértési feljelentések 
száma, mind a bírságolások száma tekintetében Pest megyében a legaktívabb  
közterületi tevékenységet folytatta állományunk. ( Feljelentés megtételére 
például kétszer annyi esetben került sor, mint a rangsorban minket követő 
kapitányságon. ) 
 
A balesetek számának visszaszorítása érdekében tett intézkedéseink: 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányságon 2004.június 01-től korszerű sebességmérő 
készülék  (LIGHT  FÁMA  III) üzemel, kezelését megfelelően képzett 
beosztottak végzik.   
 
A közúti sebességmérés a gyorshajtók kiszűrése mellett komoly 
balesetmegelőző hatást is gyakorol. 
 
A sebességmérő készülék 2005. évben – illetékességi területünkön - 232 napon, 
összesen 1110,75 üzemórát működött, mely a megállapított sebességtúllépés 
miatt 312 feljelentést és 4545 helyszínbírságolást tett indokolttá.   
 
Az év folyamán több baleset-megelőzési célzatú rendezvényt szerveztünk 
iskolákban és a települések egyéb helyiségeiben. Akárcsak az előző évben, a 
közlekedésrendészeti szakterület szoros együttműködést folytatott a Bűnügyi 
Osztály bűnmegelőzési csoportjával. 
 
Sajtókapcsolataink a rendőrkapitányságon folyó kommunikációs munka 
szervezettségének is köszönhetően kiszélesedtek, már megjelentünk országos 
médiákban is. 
 
A Közlekedési Felügyelettel szokásos tavaszi és őszi vizsganapunkat 2005. 
évben is megrendeztük (immár 22. alkalommal), kibővítve az őszi 
gyermekbaleset-megelőzési kampányunk céljaival is. 
 
Kiemelkedő sikerként könyvelhetjük el az év végi, Gödöllőn megrendezésre 
került „Táblavadászat” elnevezésű akciónkat, de részt vettünk a megyei BB által 
kezdeményezett egyéb kampányokban is. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan közterületi állományunk naponta a forgalmas 
napszakokban biztosította a főbb gyalogátkelőhelyeknél a forgalom 
zavartalanságát és a gyalogosok biztonságát, szükség esetén karos 
forgalomirányítással segítettük több helyszínen is a közúti forgalom 
folyamatosságát. 
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A szolgálatban lévő állomány összevonásával rendszeresen végeztünk 
közlekedési akciókat a szabályszegők kiszűrésére.  
 
A jövőben is kiemelt cél az aktív közterületi jelenlét biztosítása, lehetőség 
szerinti növelése, a szabályszegőkkel szembeni szigorú fellépés. 
 
A fentieken túl azonban a közúti jármű- és gyalogosforgalomhoz igazodó 
forgalomtechnikai fejlesztések is elengedhetetlenek a közúti közlekedés 
biztonságosabbá tételéhez. 
 
 
III. Közterületi rendőri jelenlét: 
 
Gödöllő területén egy pár gépkocsizó rendőrjárőr lát el szolgálatot. A 3-as 
számú főút illetékességi területünkre eső szakaszának fokozott ellenőrzését 
2005-ben is fenntartottuk. 
 
A közterületi jelenlét fokozása céljából kapitányságvezetői utasítás értelmében 
összevontan közterületi szolgálatot lát el a közlekedési és a bűnügyi helyszínelő 
minden olyan időszakban, amikor szakterületét érintő helyszín nem vár 
feldolgozásra. 
 
A közterületi rendőri jelenlét csökkenti a bűncselekmények elkövetésének 
számát. 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 szolgálatot a parancsnoki állomány a „látható rendőrség” koncepcióját szem 
előtt tartva szervezte, melynek hatékony végrehajtását rendszeres parancsnoki 
ellenőrzésekkel biztosította. 
 
Az állampolgárok bejelentéseikkel a rendőrkapitányság ügyeletéhez 
fordulhatnak. 2005. április 01-től az ügyeletesi szolgálat váltásparancsnokokkal 
megerősítésre került. A váltásparancsnok 24 órás váltásban végzik a közterületi 
állomány közvetlen irányítását, szükség esetén helyettesítik az ügyeletest. A 
rendszer bevezetésével a gyorsabb reagáló képességet és az állampolgárok  
- a várakozási idő lerövidítése miatti - megelégedettségét kívántuk elérni, hiszen 
amíg az ügyeletes tiszt a bejelentővel, sértettel, panaszossal foglalkozik, addig a 
váltásparancsnok ellátja a közterületi szolgálat szakszerű irányítását, fogadja a 
telefonon érkező bejelentéseket.  
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A Gödöllő területén szolgálatot ellátó Őr- Járőrszolgálati Alosztály aktivitásának 
egyik mérőszáma az éves intézkedési mutatók alakulása. Nevezett alegység 
2005-ben 103 elfogást hajtott végre, melyre 61 esetben gödöllői lakossal 
szemben került sor. Előállítás foganatosítására 683 esetben került sor, ebből 418 
alkalommal gödöllői lakost vontak intézkedés alá. 
 
2005-ben több akció keretében is sor került a városban működő 
szórakozóhelyek, discó-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. 
 
Tekintettel arra, hogy a város idegenforgalmi szempontból évről évre jelentős 
tömegeket vonz, ezért kiemelt fontosságú volt a turisztika idény alatt az ezen 
jellegből fakadó rendőri tevékenység ellátása, a leglátogatottabb helyek fokozott 
ellenőrzése. Ezen tevékenységben közreműködtek a polgárőrségek is.  
 
Mindezeken túl zavartalanul zajlottak le a különböző sport-, kulturális- és 
művészeti események. 
 
A közterületi rendőri állományunk az intézkedései során az alkotmányos jogok 
szem előtt tartásával és jogszerűen járt el, rendőri intézkedés elleni megalapozott 
panasz nem érkezett rendőrkapitányságunkhoz, egyéb panasz tekintetében egy 
esetben adtuk annak helyt. ( Utóbbi inkább kérelemnek volt tekinthető, mivel az 
egy anyagi káros balesettel kapcsolatos pótszemle tartására irányult. ) 
 
 
IV. Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
Az Igazgatásrendészeti Osztály tevékenységi körét három terület alkotja: a 
szabálysértési ügyek, az engedélyügy, valamint a személy-és 
vagyonvédelemmel, illetve a magánnyomozással kapcsolatos ügyintézés. 
 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság értékelése szerint kapitányságunk 
igazgatásrendészeti munkája a megyében az egyik legleterheltebb, emellett igen 
jó színvonalú. A leterheltség ellenére ugyanakkor rendkívül jónak ítélte mind az 
időszerűséget, mind a szakmai színvonalat.  
 
Az iktatott szabálysértési ügyek száma 7644 volt, ami a 2004-es évhez képest 
minimális, 2,7 %-os csökkenésnek felel meg. Ugyanakkor az egy szabálysértési 
előadóra jutó ügyek száma közel 46%-kal (!) emelkedett, mivel a tárgyévben két 
előadó dolgozta fel ezeket az ügyeket. ( 2004-ben az 1 előadóra jutó ügyek 
száma 2621 volt, tárgyévben 3822. )  
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Az előadók az említett okok miatt az ügyek feldolgozását csak jelentős 
túlmunkával tudták megoldani. Munkavégzésük során szoros és jó kapcsolatot 
tartottak a Városi Bírósággal, Ügyészséggel, önkormányzattal, okmányirodával. 
 
Az engedélyügyi szakterületre az egyenletesség volt jellemző 2005-ben, 
leterheltsége az előző évihez képest lényegében nem változott. Megváltoztattuk 
azonban az ügyfélfogadás rendjét, a hét egy napján a hivatali időn túl is 
fogadjuk az ügyfeleket. Az új időpontok az állampolgárok igényeihez való jobb 
alkalmazkodást szolgálják. 
 
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet érintő 
szakterületre a 2006-os évet tekintve kiemelkedő feladatot ró a 2006. január  
01-én életbe lépett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, mely rendelkezik 
arról, hogy a korábban kiadott igazolványokat, valamint vállalkozásokra kiadott 
tevékenységi engedélyeket 2006. június 01. és 2006. december 31. között le kell 
cserélni. Hatóságunk 1995-től 2005. december 31-ig 4265 igazolványt és 848 
tevékenységi engedélyt adott ki. Illetékességi területünkön jelenleg 234 
tevékenységi engedéllyel bíró, valamint 4000 igazolvánnyal rendelkező személy 
él. Mindezek alapján a jogszabályi rendelkezés végrehajtása során 2006. 
második félévében mintegy 4234 ügyfél új igazolványát, illetve engedélyét kell 
kiadnunk, cseréjét végrehajtanunk. 
 
 
V. A kapitányság működési feltételei 
 
Gazdálkodás 
 
A kapitányságunk dologi kiadásra felhasználható kerete 2005-ben 
nagyságrendileg a 2002. évivel volt azonos. Pénzügyi lehetőségeink tehát ebben 
az évben is meglehetősen szűkösek voltak, mértéke sem az inflációt, sem az 
áremelkedéseket nem követte. Rendkívül szigorú gazdálkodás mellett az első 
félévben megtakarított keret átcsoportosításával – és adományok segítségével – 
apró lépéseket tettünk épületünk szépítésére. Lefestettettük a külső 
ablakrácsokat és két emeleti folyosónkon, illetve az ott lévő irodákban 
kicseréltettük a tapétát. Gépjárműparkunk tekintetében 2005-ben 8 darab új 
személygépkocsi, 1 darab új terepjáró és 2 darab új motorkerékpár került 
rendőrkapitányságunkhoz részben csere, részben fejlesztés révén központi 
beszerzésből, ezenkívül 4 önkormányzat, illetve alapítvány által vásárolt 
személygépkocsi is szolgálta a fejlődésünket. 
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Személyügyi helyzet 
 
2005-ben a létszámfeltöltés mértékét a költségvetési létszámra megállapított 
bérkeret határozta meg, emiatt csak az állományból távozottak helyére tudtunk 
új kollégákat felvenni. Létszámfejlesztésre tehát a tárgyévben sem volt 
lehetőségünk. 
 
A 2005. december 31-i hatállyal meglévő hivatásos létszám 207 fő volt. 
 
Rendőrszakmai képzésen 2005. évben az állomány 54,2 %-a, állami felsőfokú 
képzésen pedig 14,8 %-a  vett részt. 
 
2005-ben az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzete megfelelő volt. Az ezzel 
kapcsolatos különböző eljárások száma ugyan növekedett, de ez elsősorban 
annak tudható be, hogy a kisebb súlyú cselekmények mellett sem ment el a 
vezető. 
 
 
VI. Együttműködéseink: 
 
Rendőrkapitányságunk 13 polgárőr egyesülettel és 10 vadásztársasággal kötött 
együttműködési megállapodást, a megállapodások alapján a közös szolgálatok 
és célirányos akciók szervezése 2005. évben is megtörtént. 
 
A rendőrkapitányság élére került új kapitányságvezető - valamennyi polgárőr 
egyesület vezetőjének összehívásával – közös munkaértekezletet tartott, az 
önkormányzatok képviselőivel a személyes kapcsolatfelvétel megtörtént. 
 
Hasonlóképpen az új középvezetők is személyes kapcsolatfelvétel útján 
biztosították a szakterületeiknek megfelelően azt, hogy a vezetőváltások miatt a 
társszervekkel és egyesületekkel kialakult folyamatos együttműködés törést ne 
szenvedjen. 
 
 
VII. Összegzés: 
 
A Gödöllői Rendőrkapitányságon 2005. évben a legmagasabb szinten, illetőleg 
több alegység parancsnoki beosztásban is vezetőváltozás következett be, mely a 
teljesítmények értékelése alapján a rendőri munka színvonalában és 
eredményességében törést nem okozott. 
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A bűnözés terjedelmében ugyan csekély fokú növekedést tapasztaltunk, de úgy a 
felderítés, mint a bűnügyek feldolgozása terén az eredményességünk tovább 
javult annak ellenére, hogy rendőrkapitányságunk eredményessége a korábbi 
években is a megye legjobb teljesítményei közé tartozott. 
 
A közterületi szolgálat aktivitása a 2005-ös évben az egyes intézkedési mutatók 
tekintetében némileg csökkent, azonban úgy a számok, mint a számokkal nem 
mérhető teljesítmények vonatkozásában e szakterület is megfelelő munkát 
végzett. A közterületi munka nem kis mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 
személyi sérüléses balesetek vonatkozásában a korábban tapasztalt kedvezőtlen 
elmozdulás iránya megváltozott. 
 
Az igazgatásrendészeti szakág a korábbi évek magas színvonalán, továbbra is 
megerőltető terheltség mellett végezte munkáját. 
 
A lakossági jelzések és a megyei értékelés alapján elmondható, hogy 
rendőrkapitányságunk eleget tett az elvárásoknak, munkánkat az eredményesség 
és a törvényesség jellemezte. 
 
Az előre lépés, a fejlődés azonban elengedhetetlen követelménye a minőségi 
szolgáltatásnak, az ennek való megfelelés érdekében olyan kitörési pontokat kell 
megkeresnünk és megtalálnunk, melyek terén az előrehaladás nem halasztható.    
 
 
VIII. Főbb célkitűzéseink: 

 
• A lakásbetörések megelőzése, felderítése érdekében a lakosság körében 

még erőteljesebben propagálni kell a már több helyen eredményesen 
működő SZEM mozgalmat és a vagyonvédelmi technikai berendezések 
alkalmazását. 

• Nagyobb figyelmet kell fordítani a jelentősebb értékű gépjárműlopások 
megelőzésére és felderítésére, ki kell használni a titkos információgyűjtő 
munkában rejlő lehetőségeket. 

• Törekedni kell a térfigyelő rendszer – akár mobil formában telepített 
változatban történő – kialakítására. 

• Továbbra is kiemelt erőfeszítéseket kell tenni a kábítószeres bűnözés 
visszaszorítására, úgy a szórakozóhelyen való fogyasztás, mint a terjesztés 
vonatkozásában. 

• A közterületen elkövetett bűncselekmények számának csökkentése, a 
látható és intézkedő rendőri jelenlét fokozásával. 

• Gödöllő városában az Erzsébet krt.-i lakótelepen és környékén indokolttá 
vált körzeti megbízott szolgálatba állítása.  
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• A sebességellenőrző készülék üzemeltetésének működését hatékonyabbá 
kell tenni. 

• Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozó szakterületen a 2006. január 
1-én életbe lépett törvény alapján 2006. 06. 01-től 2006. 12. 31-ig az  
1995 évtől kiadott valamennyi igazolványt ki kell cserélni, valamint a 
vállalkozásra (egyéni és társas) kiadott tevékenységi engedélyeket felül 
kell vizsgálni és új működési engedélyeket kell kiadni. 

• A létszámhiány lehetőség szerinti csökkentése.  
• A bevásárlóközpontokban, parkolókban történő zseblopások, gépkocsi 

feltörések megelőzése, felderítése a biztonsági szolgálatok bevonásával. 
 
 
Annak reményében, hogy beszámolóm kellő tájékoztatást nyújtott a Tisztelt 
Képviselő Testület részére Gödöllő város közbiztonsági állapotáról és 
rendőrkapitányságunk tevékenységéről, kérem Önöket, hogy beszámolómat 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Gödöllő, 2006. március 16. 
 
 
 
                                            Tisztelettel: 
 
                                                                                 dr. Juhász István r. ezredes 
                                                                                           kapitányságvezető 
 
 
Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn  
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