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Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

BÍSS

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 

valamint Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2022. április havi munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Javaslat a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő 
jelentés elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a rendőrkapitány 
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési 
önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Ugyanezen jogszabály 8. § (5) bekezdése szerint: Ha a beszámolót a települési önkormányzatok 
többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb 
beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei 
(fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az országos 
rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, illetőleg az országos 
rendőrfőkapitány köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó 
vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendőri vezetőfelelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. 
A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, 
az országos rendőrfőkapitány köteles a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint 
szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.

Tóth Csaba r. ezredes rendőrségi tanácsos, dunakeszi rendőrkapitány a melléklet szerint elkészítette 
Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő jelentést, amelyet az 
Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága véleményez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és az illetékes Bizottságot, hogy a beszámolót megtárgyalni, és az 
alábbi, megfelelő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2022. (IV. 26.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
munkájáról szóló évértékelő jelentést.

Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő azonnal
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.../2022. (IV. 28.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő jelentést 
tárgyalást követően elfogadja.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő azonnal

Göd, 2022. április 21.

Balogh Csaba 
polgármester

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK
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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 feladatokról.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
munkája az alábbiak szerint alakult.

Illetékességi területünkön 3 város (Dunakeszi, Göd és Fót) és 1 község (Csornád) található, mely 
városok közül Dunakeszi és Fót, Budapest belső agglomerációs térségéhez tartoznak, ami 
befolyásolja a közbiztonság helyzetét, valamint kihat mind a közlekedés biztonságára, mind a 
bűnözés terjedelmére. Területünk 10.528 ha, településszerkezetében a tavalyi évben változás nem 
történt.

Az értékelések időszakában a KSH adatai szerint a területünkön élő állandó lakosok száma 86.448 
főről 87.101 főre növekedett.

A lakossággal való kapcsolattartás érdekében 2021. évben is kiaknáztuk a médiák, a civil 
szervezetek és az önkormányzatok közvetítő szerepét a pandémiás helyzet által szabott korlátok 
között, kapcsolatrendszerünkben a lakosság korrekt és kielégítő tájékoztatására törekedtünk.

I. Bűnügyi helyzet

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények számát 
tekintve az elmúlt években folyamatos csökkenés, illetve stagnálás volt tapasztalható, így a tavalyi 
évben is. Míg 2020. évben 1001, addig 2021. évben 918 bűncselekmény történt.

A csökkenés két, a kapitányság illetékessége alá tartozó település tekintetében érzékelhető. 
Dunakeszin 2020. évben 552, míg 2021. évben 446, Foton 2020. évben 281, míg 2021. évben 278 
bűncselekményt követtek el. Göd település vonatkozásában minimális emelkedés mutatkozik,
2020. évben 155, míg 2021. évben 175 bűncselekmény történt. A kapitányság illetékességi 
területéhez tartozó Csornád községben a 2021. év emelkedést mutat, míg 2020. évben 13, addig
2021. évben 19 bűncselekmény történt.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények - beleértve a kiemelten kezelt bűncselekményeket is 
— száma is csökkenést mutat a korábbi évhez viszonyítva. Míg 2020. évben 396, 2021. évben 263 
bűncselekményt követtek el közterületen.

Települések szerinti 
bűncselekmény megoszlás 2020. 2021.

Dunakeszi 215 112
Fót 126 78
Göd 49 67

Csornád 6 6
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1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén ahogy már említettem nem éri el a 
lakosság száma a 100 ezer főt, azonban, ha a statisztikai értékelés alapján az elkövetett 
bűncselekmények és a lakosság 100 ezer főre növelt számát összevetjük megállapítható, hogy 
ezen megközelítésben is csökkenés mutatható ki a bűncselekmények számát tekintve. 100 ezer 
fős lakosságszámhoz viszonyítva 2020. évben 1157,9 míg 2021. évben 1053,9 
bűncselekményszám mutatkozik.

1.4. Az illetékességi területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 
alakulása

Az alábbiakban részletezett, kiemelt bűncselekmények - lakásbetörés, lopás, kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények (kábítószer kereskedelem), testi sértés, garázdaság, kifosztás, 
rablás, kifosztás, rongálás, személygépkocsi lopás - számában a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmény kivételével a Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén a korábbi 
évhez viszonyítva csökkenés, az önbíráskordás vonatkozásában stagnálás mutatkozik.

A lakásbetörés és a lopás vonatkozásában jelentősebb csökkenésről, a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmény (kábítószer kereskedelem) vonatkozásában azonban jelentősebb emelkedésről 
beszélhetünk. 2020. évben 34, 2021. évben 23 lakásbetörést, 2020. évben 315, 2021. évben 250 
lopást, 2020. évben 5 kábítószerrel kapcsolatos, míg 2021. évben 19 bűncselekményt követtek el.

kábítószerrel kapcs. 
bcs. lopás lakásbetörés

2020. 2021. 2020. 2021. 2020. 2021.
Csornád 0 2 1 2 0 0

Dunakeszi 4 5 168 145 15 14
Fót 0 11 102 59 11 4
Göd 1 1 44 44 8 5

A testi sértés és garázdaság vonatkozásában kismértékű csökkenés említhető, 2020. évben 33 testi 
sértést és 62 garázdaságot, míg 2021. évben 31 testi sértést és 56 garázdaságot követtek el.

testi sértés garázdaság
2020. 2021. 2020. 2021.

Csornád 1 0 1 0
Dunakeszi 18 15 34 27

Fót 9 12 20 13
Göd 5 4 7 16

A kifosztás bűncselekmény vonatkozásában csökkenés tapasztalható. 2020. évben 5, míg 2021. 
évben 3 bűncselekményt követtek el. Az önbíráskodás vonatkozásában stagnálás mutatkozott,
2020. és 2021. évben is 2 bűncselekményt követtek el.

3



Rablás bűncselekmény elkövetése 2020. évben 6, azonban 2021. évben 1 alkalommal történt.

Kifosztás Önbíráskodás Ra z>lás
2020. 2021. 2020. 2021. 2020. 2021.

Csornád 0 0 0 0 0 0
Dunakeszi 4 3 2 1 3 0

Fót 1 0 0 0 2 0
Göd 0 0 0 1 1 1

A személygépkocsi lopás tekintetében minimális, a rongálás tekintetében jelentősebb csökkenés 
állapítható meg. 2020. évben 53, míg 2021. évben 43 rongálást követtek el. A személygépkocsi 
lopások száma 2020. évben 6, 2021. évben 5 volt.

Személygépkocsi lopás Ron;^álás
2020. 2021. 2020. 2021.

Csornád 0 0 1 0
Dunakeszi 3 5 34 20

Fót 1 0 11 11
Göd 2 0 7 12

1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 
értékelése

A kapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények vonatkozásában csökkenés 
tapasztalható mind a kiemelten kezelt, mind az ossz bűncselekmények száma tekintetében. A 
kiemelt bűncselekményeken túl jelentős munkaterhét generál az ún. intellektuális jellegű 
jogsértések elleni fellépés. Ezek az elkövetői körök működésüket az Internet lehetőségeit - 
közösségi oldalakon, hamis üzleti portálok működtetésével - kihasználva követik el a 
jogsértéseket, jellemzően csalásokat, zaklatásokat és személyes adatokkal történő visszaéléseket. 
E jogsértések elleni fellépés hosszadalmas, elhúzódó nyomozásokat és kiemelkedő szakértelmet, 
precíz bűnügyi elemző-értékelő munkát igényel.

2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A bűncselekmények száma a korábbi évekhez viszonyítva csökkent, azonban a nyomozás 
eredményességi mutató tekintetében is kismértékű csökkenés tapasztalható. 2020. évben a 
nyomozás eredményességi mutató 68,8 % volt, 2021. évben 61,7 %.

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója is csökkenést mutat, 
míg 2020. évben 51,9, addig 2021. évben 48,5 volt.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2020. évben 
77%, míg 2021. évben 69,9% volt.
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2.3. A szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

Míg 2020. évben 19, addig 2021. évben 10 súlyos testi sértést követtek el, mely jelentős 
csökkenés. Ezen bűncselekmény tekintetében a nyomozás eredményességi mutató eltérő irányba 
változott, jelentősen nőtt. 2020. évben 73,3%, 2021. évben 91,7% volt.

Rablás bűncselekményt 2020. évben 6 alkalommal, 2021. évben 1 alkalommal követtek el. A 
nyomozás eredményességi mutató azonban nem változott, 2020. és 2021. évben is 100% volt.

A garázdaság bűncselekmény elkövetése 2020. évben 62, 2021. évben 56 esetben történt, a 
nyomozás eredményességi mutató azonban emelkedett, 89,2%-ról 91,5%-ra.

Minimális csökkenés tapasztalható a nyomozás eredményességi mutató tekintetében az elkövetett 
lopás bűncselekmények vonatkozásában, mivel 2020. évben 36,9%, 2021. évben 32,7% volt. A 
bűncselekmények száma 2020. évben 315, míg 2021. évben 250 volt.

Csökkenés állapítható meg a lakásbetörések számának tekintetében, mivel 2020. évben 34, 2021. 
évben 23 bűncselekmény volt. A nyomozáseredményességi mutató jelentősen javult, 27,3%-ról 
63,6%-ra emelkedett.

A rongálás bűncselekmény vonatkozásában szintén csökkenés tapasztalható 53-ról 43-ra, a 
nyomozáseredményességi mutató azonban romlott, 50,9%-ról 31,1%-ra csökkent.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Az elmúlt évben továbbra is a lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértések domináltak. A 
Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén található bevásárlóközpontok nagy száma 
ezek alakulására hat kedvezőtlenül. A pandémiás helyzetre tekintettel jelentősen megnőtt az 
internetes vásárlások száma, mégis az ilyen jellegű csalások számában nem mutatkozott 
számottevő változás.

A tulajdon elleni szabálysértések számában csökkenés figyelhető meg a 2020. és 2021. év 
vonatkozásában. Míg 2020. évben 247, addig 2021. évben 209 történt.
A felderítési mutató 2020. évben 39%, míg 2021. évben 46% volt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Kiemelt célkitűzéseink között szerepel a sérüléssel járó közlekedési balesetek számának 
csökkentése, a közlekedés biztonságának javítása.

Illetékességi területünkön 2021. évben 96 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, 
mely az előző évi 103 esethez viszonyítva 7,0 %-os csökkenést mutat.

Halálos kimenetelű közlekedési baleset illetékességi területünkön 2021. évben nem, 2020. évben 
egy történt.

A súlyos sérüléssel járó balesetekben 25%-os csökkenés mutatható ki. A könnyű sérüléssel járó 
balesetek száma megegyezik az előző évi adattal.
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Dologi kárral járó közlekedési balesetet helyszínén összesen 312 esetben intézkedtünk, mely 
19%-al több, mint az előző évi.

Más kapitányság illetékességi területén összesen 16 esetben került sor intézkedés foganatosítására 
közúti közlekedési baleset miatt.

5. Az illegális migráció helyzete

A szerb, valamint a román viszonylatban diszlokáló főkapitányságok határszakaszán a migrációs 
nyomás továbbra is magas, amely jelentősen befolyásolja a térségek közbiztonságát és 
közlekedésbiztonsági helyzetét is. A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy 
a mélységi területeken elfogott határsértők elsősorban a főútvonalakkal, nemzetközi 
vasútvonalakkal párhuzamosan haladnak az ország mélysége, illetve Nyugat-Európa felé.
A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén az illegális migrációs helyzet alapján 
veszélyeztetett területek: 2. számú főútvonal, M2 autóút, Budapest Nyugati - Vác - Szob 
vasútvonal.

A vasútvonalakon a nemzetközi szerelvényeken utaztak migráns személyek, azonban ezek a 
szerelvények a rendőrkapitányság illetékességi területén található vasútállomásokon nem állnak 
meg.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete

A Dunakeszi Rendőrkapitányság állománya részt vesz az illegális migrációval kapcsolatos 
rendőri feladatok végrehajtásában.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága

A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén folyamatos a közterületi szolgálatellátás. 
Szükség esetén átcsoportosítással a nap 24 órájában biztosított a rendőri jelenlét.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A folyamatos rendőri jelenlét több szegmensből épül fel, több összetevőből áll. 2013. február 1. 
hatállyal a körzeti megbízotti szolgálat 8 fővel kezdte meg működését. 2015. július 1-vel a 
közigazgatási határok változásával Csornád község illetékességi területünkhöz csatolásával 
további 1 fő körzeti megbízottat neveztünk ki, így jelenleg 9 fő KMB teljesít szolgálatot.

A másik szegmens a járőrszolgálat. A Közrendvédelmi Osztály Dunakeszin, a Fóti Rendőrőrs és 
a Gödi Rendőrőrs együttesen Foton, Gödön és Csornádon biztosít 24 órában 1-1 gépkocsizó 
járőrpárost.

A fentieken túlmenően a Közlekedésrendészeti Osztály és a Bűnügyi Osztály is 1-1 rendőri 
jelleggel ellátott szolgálati gépkocsit állított ki a baleseti helyszínelő és a bűnügyi technikus 
részére, akik ezzel a közterületen megjelentek és a preventív hatásokat erősítették.
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Az illetékességi területünkön lakó közel 90.000 ember viszonylatában a napi feladatok és 
küldések száma az adott napszakban a közterületen dolgozó kollégáink tekintetében több mint 
megfelelő. Hétköznap a délutáni, kora délutáni, hétvégén az éjszakák eseményteljesebbek.

3. A rendezvénybiztosítások

A koronavírus járvánnyal kapcsolatban bevezetett korlátozások enyhítése kapcsán több 
rendezvény került megtartásra a 2021. évben mint 2020-ban. Ennek okán 2021. évben 31 esetben 
hajtottunk végre rendezvénybiztosítást, 187 fővel 1616 órában.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 
végrehajtott rendőri feladatok

Veszélyhelyzettel összefüggésben elkövetett szabálysértések miatt 2021. évben 154 személy 
került elmarasztalásra. E tekintetben összesen 9.460.000,- Ft pénzbírságot szabtunk ki, az egy főre 
jutó pénzbírság 93.663,- Ft volt.

Karantén megsértése miatt 6 esetben indult eljárás 2021. évben. Ebből két eljárás megszüntetésre 
került, mivel megállapítást nyert, hogy szabályszegés nem történt. Karantén megsértése miatt 
összesen 50.000 forint közigazgatási bírságot szabtunk ki.

Védelmi intézkedés megszegése miatt 1 cég ellen indult eljárás, mely során az üzlet 30 napra 
történő ideiglenes bezárását rendeltük el.
Méltányossági döntésre 2021. évben nem került sor.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A körzeti megbízotti szolgálat a közrendvédelmi szolgálati ág legstabilabb szolgálati formája. A 
létszámproblémák megoldásában, a közterületi jelenlét biztosításában 2021. évben - a korábbi 
évnek megfelelően - a körzeti megbízottak egyre nagyobb szerepet vállaltak. A szolgálat 9 fővel 
került felállításra, és azóta is ezen létszámmal működik.

6. Ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A Dunakeszi Rendőrkapitányság közterületi szolgálata a Megyei Tevékenység-Irányítási 
Központ irányítása alatt látja el feladatait, akinek a munkáját a kapitányságon szolgálatirányító 
parancsnokok segítik.

7. Az igazgatás rendészeti tevékenység

Az Igazgatásrendészeti Osztály 2021. évben - hasonlóan a korábbi időszakokhoz - a 
jogszabályban meghatározott hatósági engedélyezési - ellenőrzési, valamint szabálysértési 
eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet végezte.

2021. évben az előző évhez viszonyítva a szabálysértési, valamint a helyszíni bírság végrehajtási 
ügyek száma növekedett. A szabálysértési ügyek száma 968-ról 1130-ra, a helyszíni bírság 
végrehajtási ügyek száma pedig 556-ról 706-ra.
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Az engedélyügyi szakterület tekintetében a természetes személyek fegyvervásárlása emelkedett, 
míg 2020. évben 1440, addig 2021. évben 1484 volt.
A kiadott gáz-riasztó fegyver viselési engedélyek száma a 2020. évben kiadott 610-ről 657-re 
emelkedett 2021. évben.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

Kapitányságunk kapcsolatrendszerét a 2021. évben bővítettük az illetékességi területen 
megtalálható valamennyi nyugdíjas klubbal, így a rendelkezésre álló ELBÍR hírleveleket nem 
csak minden iskolás korosztály, de az időskorúak számára is megküldjük, valamint valamennyi 
polgárőrség vezető részére is eljuttatjuk azokat, hogy minél szélesebb körben megtörténjen az 
állampolgárok tájékoztatása a bűncselekmények számának csökkentése érdekében.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság rendelkezik az áldozati jogok érvényesítéséhez szükséges 
tájékoztatókkal (plakátok, szóróanyagok), és az ügyfelek részére tájékoztatást ad és segítséget 
nyújt az áldozati jogok folyamatos érvényesítésében.
Kapitányságunkon áldozatvédelmi igazolásokat az áldozattá vált személyek kérésére 
folyamatosan állítunk ki, az első intézkedésnél tájékoztatjuk az áldozatvédelem lehetőségéről az 
ügyfelet.

Kapitányságunk kiemelkedő kapcsolatot ápol az illetékességi területén működő családsegítő 
szolgálatokkal. 2021. évben egy alkalommal a Dunakeszi Rendőrkapitányságon is sor került 
esetkonferencia megtartására, így mind itt, mind a többi hasonló megbeszélésen képviselve 
hatóságunkat igyekeztünk tovább erősíteni a különböző szervekkel való hatékony 
együttműködést.

Az illetékességi területünkön előforduló bűncselekmények, köztük betöréses lopások, 
besurranások, trükkös lopások elkövetési módozatairól, megelőzési lehetőségeiről és 
vagyonvédelemről több esetben kerültek szórólapok eljuttatásra az érintettekhez, illetve már 
fentebb említésre kerültek szerint, a kapitányság épületében ezek ugyancsak megtekinthetők, 
valamint a média részére is több esetben juttatunk el felhívást különböző témában.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén nincs olyan intézmény, amely iskolaőri 
szolgálatot kezdeményezett.

A Dunakeszi Városi Baleset-megelőzési Bizottság célkitűzéseit 2021. évben tovább folytattuk. A 
megelőzési tevékenységet a közlekedésrendészeti osztály munkatársai végzik, programjaink 
végrehajtásában a polgárőr szövetségek nagy segítséget nyújtanak számunkra. Bizottságunk 
minden évben egy alkalommal ülésezik, ahol számos felvetést vitatunk meg a 
közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében. Számos esetben tettünk javaslatot különböző 
hatóságok felé. A kialakult jó együttműködésnek köszönhetően a városi közúthálózatot érintő 
javaslatainkat (közúti jelzőtábla kihelyezése, új várakozóhely létesítése) szinte azonnal 
megvalósultak.

Az illetékességi területünkön működő óvodák, általános iskolák megkeresésére minden esetben 
reagálunk, előadást, versenyeket tartunk a helyes és biztonságos közlekedés témakörben. Ezen 
előadások alkalmával a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság által 
biztosított láthatóságot segítő eszközöket osztottuk ki, melynek igen nagy sikere volt a gyerekek 
körében.
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Tavalyi évben pályázati pénzből sikerült elkészíttetni a bizottság lógóját ábrázoló hűtőmágnest, 
melyek rendezvényeinken kerültek kiosztásra. A pandémiás időszak miatt több alkalommal 
éltünk az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével felhívásainkat, versenykiírásainkat ezen 
csatornán juttattuk el az oktatási intézményekhez. A lakossághoz megelőzési felhívásainkat, 
programjainkat a Keszi Chanel, Dunakeszi Fost és a Telekeszi Tv online felületein továbbítottuk. 
Tárgyévben összesen 13 alkalommal tartottunk baleset-megelőzési előadást illetve foglalkozást.

Három esetben csatlakoztunk a bűnmegelőzési előadók által meghirdetett „Házhoz megyünk” 
programhoz, és a nagyobb bevásárlóközpontokban hívtuk fel a figyelmet a szabályos 
közlekedésre. A tavalyi év legemlékezetesebb, és legnagyobb érdeklődést tanúsító programja a 
„Ligth Friday” nap volt 2021. november 5. napon, melyet 2 helyszínen tartottunk meg.

„Az iskola rendőre” programhoz 10 általános iskola csatlakozott, a kapcsolattartás rugalmas, 
kiegyensúlyozott az iskolák vezetői és az iskola rendőr között. A bűn és baleset-megelőzési 
előadások megtartásában a szóróanyagok, figyelemfelhívó plakátok továbbításában a kollégák 
aktívan közreműködnek.

9. Együttműködés

A kapitánysághoz tartozó önkormányzatokkal a kapitányságvezető valamint az őrsparancsnokok 
folyamatos kapcsolatot tartanak. Heti szintű egyeztetésre kerül sor Dunakeszi Város 
Önkormányzatával, a többi település vezetőivel az őrsparancsnokok folyamatosan egyeztetnek.

A polgárőrségekkel a közrendvédelmi osztályvezető valamint az őrsparancsnokok folyamatosan 
kapcsolatot tartanak. Az együttműködésük jó színvonalúnak nevezhető, idejük és létszámuk 
szerint igyekeznek a Rendőrség munkáját segíteni. Kiemelést érdemel a fóti és a csomádi 
polgárőrség munkája, akik az átlag fölött segítik a munkánkat.

A bíróság és az ügyészséggel a kapcsolatot a bűnügyi és a vizsgálati osztályvezető napi szinten, 
kapitányságvezető negyedévenként tartja.

A Járási Hivatallal, a Családsegítő Szolgálattal, a kapitányság területén működő iskolákkal, 
kisebbségi önkormányzatokkal, egyházakkal a kapcsolat folyamatos és problémamentes.

III. Összegzés

A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évre vonatkozó célkitűzéseit megvalósította, a 
számszerűen kifejezhető eredményességi mutatók javultak, a bűncselekmények száma pedig 
csökkent. 2022. évben továbbra is igyekszünk a felderítési és eredményességi mutatókat javítani 
és ezáltal az állampolgárok biztonságérzetét növelni.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Dunakeszi Rendőr kapitányság nevében köszönetemet fejezem ki a Rendőrkapitányság 
2021. évben végzett munkájának anyagi és erkölcsi támogatásáért és egyben kérem 
beszámolóm elfogadását.

Dunakeszi, 2022. Tisztelettel:
Tóth Csaba r. ezredes

rendőrségi tanácsos 
rendőrkapitány
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Elfogások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Előállítások száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Biztonsági intézkedések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Az egy főre jutó helyszíni bírságok összege (Ft) 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Büntető feljelentések száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Rendészeti állomány, közterületi jelenlét - erő (fő) 
2021. év havi adatai

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 
2011-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Rendészeti állomány, tényleges közterületi szolgálati idő (óra) 
2021. év havi adatai 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%) 
2011-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Személysériiléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Személysériiléses közúti közlekedési balesetek megoszlása 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Halálos közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Balesetet szenvedett személyek száma (fő) 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő) 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő) 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
év év év év év év év év év év év év

A 2015*2017. évre vonatkozó számadat tartalmazza a határzárral kapcsolatos bűncselekmények adatait is.

Közokirat-hamisítás bűncselekmények száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021
év év év év év év év év év év év év



Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

A 2015-2017. évre vonatkozó számadat tartalmazza a jogellenes tartózkodás elősegítése bűncselekmény adatait is.

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság



Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Nemzeti körözések és SIS találatok 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Az adatok tartalmazzák a túltartózkodások számát is.

Menekültkérelmek száma 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság



Járműforgalmi statisztikai adatok 
2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Dunakeszi Rendőrkapitányság





1. sz. melléklet

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények



1. sz. melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos



1. sz. melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos



1. sz. melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás) 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 201«. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.



1. sz. melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos

Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 

Országos Országos



1. sz. melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények 
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Országos


