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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 

B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő 
testülete 2008. évi munkatervében meghatározott, és a 2008. november 20-i testületi ülés 
napirendi pontjában szereplő " a bevásárló központok, piacok, üzletek, vendéglátó-ipari 
egységek közvetlen környezetének rendjéről, közbiztonságának alakulásáról, valamint a 
közterület engedély nélküli használatáról, illetve a jogosulatlan kereskedéssel kapcsolatos 
aktuális helyzetről " témakörű tájékoztatót. 

A tájékoztatót a jogi bizottság 2008. 11. 20-i ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen a 
bevásárló központok, piacok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek közvetlen környezetének 
rendjéről, közbiztonságának alakulásáról, valamint a közterület engedély nélküli 
használatáról, illetve a jogosulatlan kereskedéssel kapcsolatos aktuális helyzetről ismerteti a 
bizottság határozatát. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a kerületi 
kapitányság témakörű tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2008. november 10.. 

ÁCS PÉTER r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető 

Törvényességi szejtígontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő bevásárló központok, 
piacok, illetve üzletek, valamint vendéglátó-ipari egységek közvetlen környezetének 
rendjének, közbiztonságának alakulása, valamint a közterület engedély nélküli használata, 
illetve jogosulatlan kereskedéssel kapcsolatos aktuális helyzet értékelése tárgyában az 
alábbiakat j elentem. 

Kapitányságunk illetékességi területén működik az Árkád, a Cédrus, valamint a Family 
Center üzletközpontok. Az Árkád üzletközpont illetve annak közvetlen környezetének 
ellenőrzése folyamatos, míg a többi üzletközpont és nagy számú látogatót vonzó helyek 
visszatérően ellenőrizzük. 

Kiemelt fontosságú, hogy a közelgő ünnepek miatt megnövekedett számú látogató és vásárló 
sérelmére elkövetett cselekményeket megelőzzük, az ilyen jellegű cselekmények elkövetőit 
elfogjuk. 
A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb állampolgárt vonzó Árkád üzletház üzemeltetőivel 
ismét szerződés kerül megkötésre, amely alapján minden nap a nyitvatartási időben két fő 
rendőr állandó jelenléte kerül biztosításra, a bűncselekmények megelőzése, az azokat elkövető 
személyek kiszűrése, illetve az azokkal szemben történő intézkedések foganatosítása 
érdekében. 

A kőbánya területén lévő piac, a Kőbányai Bazár ellenőrzésére is több alaklommal került sor, 
elsődlegesen a BRFK vezetői által elrendelt akciók alkalmával összevont BRFK 
Csapatszolgálati Századával, amely elegendő erőt biztosított a feladat végrehajtásához. 
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Az állampolgárokat irritáló cselekmények - engedély nélküli árusítás, közterületen történő 
szeszes ital fogyasztás elkövetőivel személyekkel szembeni fellépés folyamatos. Az engedély 
nélküli árusítás jellemző volt a Liget tér, a Körösi Cs. S. sétány, illetve az Örs Vezér tér 
területén, melyet nagy mértékben sikerült visszaszorítani. 

Az Örs Vezér tere a kapitányságunk állományából biztosított 2 fő mozgóőr jelenlétével, 
illetve a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság állományával felváltva kerül ellenőrzésre, 
több alkalommal közösen fokozott ellenőrzést szervezve léptünk fel az engedély nélküli 
árusítást folytató személyekkel szemben. 

A Liget tér és annak vonzáskörzetében szolgálati feladatait közterület felügyelővel közösen 
teljesítő mozgóőr, szintén nagy mértékben hozzájárult az ilyen jellegű cselekmények 
visszaszorításához. 2008. május 01. óta eltelt időszakban 2 fő elfogását, 11 fő előállítását 
foganatosították, 47 személlyel szemben éltek szabálysértési feljelentéssel, 51 fővel szemben 
362.000. Ft. helyszíni bírságot szabtak ki, 4 fővel szemben biztonsági intézkedést 
foganatosítottak. Összesen 154 esetben történt küldésük az ellenőrzésük alá eső területen, 
ebből 14 alkalommal közlekedési balesetnél intézkedtek. 

Feladataink végrehajtása során a közterület felügyelettel folyamatosan közös szolgálatot 
látunk el, amely együttműködés mindkét fél részéről pozitívnak értékelhető. 

A Polgármesteri Hivatal, a Vám,- és Pénzügyőrség, a Munkaügyi Főfelügyelet az 
ANTSZ, valamint a közterület felügyelet közreműködésével lehetőségeinkhez mérten egy
két havonta került fokozott ellenőrzés végrehajtásra. 
Az ellenőrzések során munkáltatással kapcsolatos hiányosság miatt 4 esetben, jövedéki 
jogsértés, mulasztás, vagy egyéb hiányosság miatt 15 esetben indult eljárás, 3 esetben 
jövedéki lefoglalásra valamint 1 fő előállítására került sor. 

Az ellenőrzések alkalmával minden esetben az abban részt vevő szervek egyike, vagy több 
közösen határozza meg az ellenőrzés irányát és helyszínét, azt a területet, ahol a hatáskörébe 
tartozó cselekmények miatt intézkedni szükséges. Az ilyen jellegű ellenőrzések során 
többször kerültek ellenőrzésre az állampolgári bejelentésekben megjelölt helyek, területek, 
amely nagy mértékben befolyásolta a különböző állampolgárokat irritáló cselekmények és 
jelenségek eredményes visszaszorítását. 

A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda vezetőjének 
megkeresésére külön fokozott ellenőrzés került szervezésre, amely során a kizárólag az 
általuk meghatározott létesítmények kerültek ellenőrzésre célirányosan. 

A közterületen történő alkoholfogyasztás tekintetében a területek körzeti megbízottjai 
rendszeresen intézkedés alá vonják a cselekmény elkövetőit, valamint az állampolgárok 
bejelentései alapján visszatérően kerületek ellenőrzésre az azokban nevesített helyszínek. 
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A fentiek alapján kijelenthető, hogy a társszervekkel történő együttműködés, 
rendőrkapitányságunk személyi állománya által önállóan végzett tevékenység eredményes, a 
korábbi időszakhoz képest nagyobb hatékonysággal látta el feladatait. 

Jelentésem felterjesztem. 

Budapest, 2008. november 07. 

Dr. Tóth Sándor r. őrnagy 
közrendvédelmi osztályvezető 


