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Bevezetés 

Kapitányságunk illetékességi területe 32,5 négyzetkilométer területű, 74 500 fő lakónépességű. 
Az állandó lakosság me ll ett nagy az átmenő-forgalom, hiszen a kerület két metró vonalán 
fekszik, olyan közlekedési csomópontokkal, mint az Örs Vezér tere és a Kőbánya-Kispest 
Metró- és Vasútállomás, Kőbánya alsó, Kőbánya felső és Rákos vasútállomás, valamint a 
népligeti volánbusz csomópont, ahol naponta több ezer ember fordul meg. 

A kerület állandó lakosságának egy része külfóldi. Magas a huzamos tartózkodási engedéllyel 
és letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a 
Kőbányai Bazár vonz. A külföldi személyek nagy része kínai és vietnami származású. 

Két munkásszálló és hét hajléktalanszálló található Kőbányán, ami bűnügyi szempontból 
szinténjelentőséggel bír. A kerületben működik a Budapesti Fegyház és Börtön, Közép-Európa 
legnagyobb börtönkomplexuma, az IMEI, és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. 
számú, Venyige utcai objektuma. A kerületben van az Új Köztemető, Magyarország 
legnagyobb sírkertje. Jelenleg a térfigyelő karnerarendszer 74 karnerából áll. 

L Közbiztonsági helyzet értékelése 

l. A bűnügyi helyzet bemutatása 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

2013-ban a regisztrált bűncselekmények száma 4 771 db, míg 2012-ben 5470 db volt, ami 12,7 
%-os csökkenést mutat. Ha az elmúlt öt év adatait nézzük, évente átlagosan 5189 db 
bűncselekmény történt a kerületben, ehhez a számadathoz viszonyítva is megállapítható, hogy 
jelentős csökkenés következett be a jogsértésekben. 

Az elmúlt öt év adatait az alábbi tábla mutatja, amelyből jól nyomon követhető a csökkenő 
tendencia. 

200 9 2010 2011 2012 2013 
Regisztrált 

bűncselekmények 5166 4 958 5 581 547 0 4 771 
száma 

A fentiekből következően a l 00 OOO lakosra jutó bűncselekmények száma is csökkent 
Kőbányán: 2013-ban ez a szám 6027 db, 2012-ben 6713 db volt, amely 10,2 %-os csökkenést 
jelentett az előző évhez képest. 

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Hasonlóan az előző pontban írt összes bűncselekményeknél, a közterületen elkövetett 
bűncselekmények adatai is csökkenő adatokat mutatnak. 2013-ban a X. kerületben 1804 db, 
míg 2012-ben 2006 db ilyenjellegű bűncselekményt regisztráltunk. 
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A közterületi bűncselekmények körébe sorolható lopás (2809-ről2767-re), garázdaság (l 09-ről 
89-ra), rablás (117-ről 89-re), rongálás (205-ről l 36-ra) eseteiben egyértelmű a csökkenés, míg 
a testi sértés (l 06-ról 110-re) esetében mutatkozik kisebb mérvű emelkedés. 

Meg kell még említeni a gépkocsi lopást, amelyben a számadatok egy minimális csökkenést 
(181-ről 179-re) mutatnak, és a gépkocsi feltörést, amelyben a változás számottevő (561-ről 
354-re). 

1.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények 
áttekintése 

Az előző alpontban említett deliktumokon kívül meg kell említeni a következő jogsértéseket is, 
amelyek a közbiztonságra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére befolyással vannak. A 
kiskorú veszélyeztetése a kerületben nem számottevő (2013-ban 5 db ügyet regisztráltunk), 
mint ahogy a zsarolás sem az (szintén 5 db volt). 

Emelkedő számadatot láthatunk azonban a kifosztás esetében (4 7 -ről 78-ra emelkedett), mellyel 
kapcsolatban azt meg kell jegyezni, hogy ez abból fakad, hogy az esetek többségében olyan 
jogesetekkel találkozhatunk, mint a Népligetben elalvó, vagy tömegközlekedési járművön 
elalvó sértettől veszik el az értékeit, ellenben igen ritka az a klasszikus kifosztás, amikor 
ténylegesen védekezésre képtelen állapotba helyezett sértettel teszik ugyanezt. 

Beszélni kell, mint fontos bűncselekményről, a csalásról is, amelyek többsége a cégesés ki nem 
fizetett megrendelésekből és a mobilszolgáltatókhoz más nevében vásárolt előfizetésekből 
tevődik ki. 

1.4. A területi, illetve helyi közbiztonság szempontjából kiemeit érdeklődést kiváltó 
bűncselekmények nyomozásával összefüggő nyilvános információk összefoglalása 

Lopás vétség kísérlete megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás előzetes letartóztatásának 
elrendelésemellett D .J. budapesti lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható volt azzal, hogy 
2013. 07. 26-án 04.15 óra és 07. 27-én 05.00 óra közötti időben a Budapest X., Hős utcában 
lezárt állapotban parkoló Suzuki Wagon R+ típusú személygépkocsi jobb első ajtó 
zárszerkezetét megfeszítette, a jobb első ajtó ablaküvegét és a jobb hátsó ajtó pillangó 
ablaküvegét betörte, a gépkocsiban kutatott, azonban onnan értéket nem tulajdonított el. 
Rongálással okozott kár: 30.000.-Ft. Lopási kár nem keletkezett. 
Nevezett személyt a fenti cselekményen túl további hat olyan vagyon elleni bűncselekménnyel 
is gyanúsítottuk, amelynek során szintén a gépjárművel feltörésével hajtotta végre a lopást. 

Rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás fiatalkorú K.Z. és társa ellen, 
akik a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2013.08. 
06-án 11.15 óra körüli időben a Budapest X., Liget tér BKV buszvégállomás 9-es helyi járatú 
autóbusz megállójában kezükben kést tartva kiskorú sértettet megfenyegetve elvették Samsung 
Galaxy Mini típusú mobiltelefonját. 
A nyomozás során megalapozottá vált a gyanú arra, hogy a fenti cselekményen kívül ugyancsak 
gyanúsíthatóak további rablás és vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséveL 
A felderítést a térfigyelő rendszer adatai sikeresen mozdították előre. 
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2. A bűnüldözői munka értékelése 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A eredményes nyomozások aránya az elmúlt évben jelentősen emelkedett, 2013-ban az 
eljárások 33,8 %-a volt eredményes, míg 2012-ben 18,6 %. 
Ha az elmúlt öt év viszonylatában nézzük az adatokat, azt láthatjuk, hogy 2009-től 2012-ig a 
mutató folyamatosan csökkent (2009: 35,6 %, 2010:31,7%,2011: 23,6 %, 2012:18,6 %), amely 
az elmúlt évben ismét pozitív irányba mozdult el. 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 

A közterületen elkövetett jogsértések eredményességi mutatójában 2, l %-os emelkedést 
tapasztalhatunk 2012-2013. évek viszonylatában. A tavalyi évben a nyomozáseredményességi 
mutató 20,5 %, az azt megelőző évben 18,4 % volt. Az elmúlt öt esztendő tendenciáit vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy2009-201 O. évek után 2011-ben egy jelentősebb csökkenés következett 
be (26,2 %-ról 18,8 %-ra csökkent), 2012-ben lényegében stagnálás állt be a adatok 
tekintetében, amely a múlt évben ismét növekedett. 
A bűncselekmények közül érdemes kiemelni a tipikusan közterületi bűncselekményként 
definiálható garázdaságot, amelyben az eredményességünk 76,9% volt, mely az előző évinél 
pontosan 9 %-kal mutatott magasabb értéket. Ugyancsak figyelemreméltó a rablás 
eredményessége, ebben a kategóriában 16,7 %-ról 32,5 %-ra történő növekedés tapasztalható. 

2.3. A kerület eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

A lakosság szubjektív biztonságérzetére leginkább befolyásoló deliktumok- így a lopás, rablás, 
testi sértés, kifosztás, visszaélés kábítószerrel - vegyes képet mutatnak a 2013. év és az azt 
megelőző évek adatait tekintve egyaránt. 

A rablás adatai az előző alpontban ismertetésre került, hozzátenni ehhez csak annyit lehet, hogy 
ezeknek a bűncselekményeknek a jelentősebb részét közterületen, illetve nyári időszakban a 
tömegközlekedési eszközökön követik el. Az eredménye nyomozások aránya az elmúlt 
években meredeken felfelé ívelő. 

A másik legfontosabb szegmens, az összes jogsértés döntő hányadát kitevő lopások, amelyben 
5,9 %-os javulás következett be 2013-ban (ll %-ról 16,9 %-ra emelkedett) az 
eredményességben. A lopásan belül a gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés és lakásbetörés 
alkategóriákban a nyomozáseredményesség elmaradt az elvárttól (mindhárom esetben 3-4%
os), azonban azt is meg kell állapítani, hogy az elmúlt öt év adatai lényegében hasonló 
eredményeket mutatnak. Természetesen törekszünk arra, hogy ezeken az eredményeken az idei 
évben javítsunk. 

A lakosságat irritáló kábítószeres cselekmények esetében ugyan a nyomozáseredményesség 9,1 
%-os, azonban azt hozzá kell tenni, hogy mindez a terjesztő magatartást megvalósító esetekre 
vonatkozik, míg a birtoklást megvalósító esetek száma jóval magasabb, ebből következőerr itt 
az eredményesség is jóval magasabb. 
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

Az értékelt időszakban a Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály beosztottai a 
tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos elsődleges intézkedéseket magas szinten 
megtették. Számos esetben sikerült az ismeretlen elkövető kilétét felderíteni, a megállapítások 
az eljárásrajogosult szervnek megküldésre kerültek. 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

A szakterület feladatai közé tartozik a szakhatósági engedélyek kiadása, a közlekedési 
balesetekkel kapcsolatos megkeresések megválaszolása, megelőző, értékelő tevékenység. 

A személyi sérüléssei járó közúti közlekedési balesetek száma az alábbiak szerint alakult: 

Összes balesetek száma 
Halálos 
Súlyos sérüléssei járó 
Könny ű sérüléssei járó 

Halálos balesetek: 

2012.évben 
163 
3 
25 
135 

2013. évben 
202 
4 
53 
145 

l. 2013. 07. 05-én 13.30 órakor a Bp. X. ker. Gergely és Kada utca kereszteződésében a 217-
es helyi járatú autóbusz a gyalogos átkelőhelyen, a tilos jelzést figyelmen kívül hagyva 
közlekedő gyalogost elgázolta. 
2. 2013.08. 24-én 09.02 órakor a Bp. Bihari út 4. szám előtt tehergépkocsi villamos kábeltartó 
oszlopnak ütközött. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen elhalálozott. 
3. 2013. 10. 18-án 12.30 órakor a Bp. X. ker. Kozma utca- Sírkert utcai körforgalomnál egy 
tehergépjármű egy gyalogost elütött. 
4. 2013. 12. 20-án 01.57 órakor a Bp. X. ker. Keresztúri út 210. előtt egy tehergépjármű egy 
gyalogost elgázolt. 
Kapitányságunk munkatársai rendszeresen intézkedtek és szankcionálták a szabálysértést olyan 
alkalmakkor, amikor a gyalogosok tilos helyen, szabálytalanul haladtak át. 

Elemzéseink szerint a reggeli és a déli órákban van a legtöbb anyagi káros baleset. 

IL A kerület által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 
kapcsolatos feladatok 

l. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemeit 
idegenforgalmi területek biztonsága 

2013. évben a Rendészeti Osztály járőrszolgálati állománya tekintetében a közterületi jelenlét 
és a közterületen eltöltött óraszám emelkedése volt megfigyelhető, mely számadat 24.05 %-os 
növekedést jelentett a 2012. évhez viszonyítva. 
Ennek köszönhetően a nyilvános helyek, valamint közterületek biztonsága nőtt, az Örs Vezér 
téren a nappali időszakban a mozgóőri szolgálat fenntartásra került - 06.00-22.00 óra között 
állandó jelleggel -, melynek köszönhetően az aluljáróban a szabálysértések, illetve 
bűncselekmények száma csökkent. 
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Kiemeit idegenforgalmi területként jelentkezik a kerületben a Népliget, melyet a Rendészeti 
Osztály szolgálatos állománya folyamatosan ellenőrzött, megerősítő erőként lovas, illetve 
kutyás járőr került vezénylésre a turisztikai idényben. 

A Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma önkonnányzati szabálysértés életbe 
lépésével lehetőségünk nyílt ilyen jellegű szabálysértés esetén is eljárni, így 2013. évben 189 
db intézkedést foganatosítottunk. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

Közrendvédelmi szolgálatteljesítés alapkövetelménye 2013. évben az állandó rendőri jelenlét 
volt a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Fentiek alapján a szolgálat 
szervezésére úgy került sor, hogy a közterületen folyamatosan legyen rendőri jelenlét. A 
közterületi jelenlétet növelte a Készenléti Rendőrség által biztosított megerősítő erő a kerület 
illetékességi területén. Részükre a kerület frekventált pontjainak ellenőrzése került 
meghatározásra, így a V árosközpontban, illetve Ó hegyen teljesítettek gördülő szolgálatot. 

Jelentős segítséget kaptunk a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztályától is, 
illetve az ALFA Polgárőr Egyesület és a WOLF Polgárőr Egyesület tagjai egész évben önzetlen 
segítséget nyújtottak 
Hetente több alkalommal vezénylünk közterületre közös szolgálatot a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat munkatársaival. 

A főbb intézkedési mutatók az alábbiak szerint alakultak: 

Elfogás Előállítás Bizt. int. Szabs. felj. HB HB Büntető-

(fő) (fő) 1000 Ft felj. (fő) 
2012. 507 1417 356 1223 232 0 26615 249 
2013. 692 1407 349 1699 3 963 49 369 480 

3. Rendezvénybiztosítások 

Biztosítási feladatokat hajtottunk végre az FTC kézilabda csarnokában megtartott mérkőzés 
során, a Honvéd és az FTC vízilabda mérkőzéseivel kapcsolatban, továbbá az Új Köztemető 
terül etén. 
Az év során részt vettünk a Kőbányai Önkormányzat rendezvényeinek zavartalan 
lebonyolításában, úgymint a Kőbányai Halmajális, a Szent László napok, a Kőbányán szól a 
blues, a Kőbányai rendvédelmi nap, a Pongrác mini rendvédelmi nap, a Kőbányai autómentes 
nap, valamint állami ünnepek alkalmával. 

4. A körzeti megbízotti tevékenység értékelése 

Elsődleges feladatként került részükre meghatározásra a lakossággal történő folyamatos 
kapcsolattartás, így az intézmények, civil szervezetek képviselőivel való szoros 
együttműködés. 

A kapcsolattartás megvalósult a részükre kijelölt körzetben az állampolgárokkal való személyes 
kapcsolatfelvételben, a lakossági fórumokon való megjelenésekben, a rendezvényeknél történő 
személyes közreműködésben, valamint a fogadóórák megtartásában. 
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2013. évben az előző évhez hasonlóan részt vettek az "Iskola Rendőre" programban, mely 
sikeresnek bizonyult. Végrehajtották a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos 
elsődleges intézkedéseket, melynek során számos szabálysértés elkövetője került felderítésre. 

2013. évben az alosztály személyi állománya jelentős számban hajtott végre tartózkodási hely 
megállapítással kapcsolatos feladatokat. 

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

6.1. Szabálysértési tevékenység 

Az Igazgatásrendészeti Osztály szabálysértési tevékenysége a 2013. évben csökkenést mutatott 
a 2012. évi eljárások számához képest. Az eljárások során eleget tettünk a tényállás-tisztázási 
kötelezettségének, a szükséges eljárási cselekmények foganatosításával, melyek főként 
meghallgatások, szembesítések és szemlék voltak. A fenti eljárási cselekmények 
foganatosítására volt szükség elsősorban a közúti közlekedési balesetek ügyében a tényállás 
tisztázásának céljából, amennyiben a feljelentések nem szolgáltattak elegendő adatot az érdemi 
határozat meghozatalához, a felelősség megállapításához, illetve az ismeretlen személy ellen 
indult ügyekben az elkövető kilétének megállapításához. 

6.2. Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói terület 

Az igazoiványak beadását követő, a jogszabályban meghatározott 30 napon belül annak 
elkészítése és kiadása is teljesíthető volt. A jogszabályban előírt esetekben az 
igazolványok/működési engedélyek bevonására, visszavonásra intézkedés megtörtént 
Az Igazgatásrendészeti Osztály az ellenőrzéseket végrehajtotta az engedéllyel rendelkező társas 
vállalkozások körében. Az igazolvánnyal rendelkezők körében a SZEVAPOL rendszerben az 
ellenőrzések rögzítésre kerültek, melyek során jogsértés nem került feltárásra. Igazolvány és 
engedély helyszíni elvételére nem került sor, felügyeleti bírság lehetőségével élt hatóságom. Az 
ellenőrzések során a vállalkozások többségükben a székhelyükön megtalálhatóak, 
cégtörvényességi eljárást nem kezdeményeztünk 

6.3. Közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárások 

A 2013. évben az Igazgatásrendészeti Osztály a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet ll. 
mellékletében felsorolt közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések miatt, melyből a 
rendészeti állomány 673 eljárást kezdeményezett, végrehajtotta a tényállás-tisztázási 
kötelezettséget, melyek főként meghallgatások voltak és meghozta az érdemi döntést. 

7. A bűn- és baleset-megelőzés 

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

Hatóságunknál a bűnmegelőzési tevékenységet a bűnmegelőzési referens, valamint az "iskola 
rendőre" programmal kapcsolatos feladatokat is ellátó körzeti megbízottak végzik. 

A bűnmegelőzési tevékenység nagyon nagy része az iskoláskorú gyermekek körében zajlik, 
vagy órarendszerűen beépülve az iskolai programjukba vagy a nem tanulási időben szervezett 
szabadidős prograrnak során. 
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A D.A.D.A. program sajátosságánál fogva az iskolai tanórai rendhez igazodik. Hatóságunknál 
egy fő D.A.D.A. valamint EllenSzer oktatásra jogosult, képesítéssel rendelkező oktató látja el 
ezt a feladatot a bűnmegelőzési előadó személyében. 

D.A.D.A.- EllenSzer program 
Az oktatásban részt vevő általános iskolák száma 5 db. Alsó tagozatban egy osztályban (24 fő), 
felső tagozatban 22 osztályban (528 fő), mindösszesen 552 fő tanuló részvételével zajlott az 
oktatás. 
Az EllenSzer oktatásban 3 középiskola vett részt l O osztállyal. (308 tanuló) 

Osztályonkéntjellemzően 4-5 órát tartottunk. Gyakorlati tapasztalat, hogy az iskolában sokszor 
jelen lévő D.A.D.A. oktató beépül az ottani köztudatba, így lehetőségünk nyílt arra, hogy sok 
más, az iskola által szervezett rendezvény keretében- pl.: iskolai egészségnap, nyári táborok, 
tematikus rendezvény napok -, bűnmegelőzési programokat tartsunk. 

Nyári tábori programok 
A korábbi évekhez hasonlóan a kerület mindkét napközis táborába több alkalommal vittünk 
bűnmegelőzési programot. 
Mindkét táborban alkalmanként 25-50 gyerekkel találkoztunk, melynek során a gyerekek a 
témákhoz kapcsolódó, oktató jellegű ajándékot kaptak a Kőbánya Közbiztonsági 
Közalapítvány jóvoltából. Az idei tábori prograrnak tematikája a drog- és egyéb függőségek 
köré épült, így az ajándékok is ezt a tematikát tükrözték. 

Pályázati együttműködések 
2013. évben az ERGO szervezettel közösen nyert TÁMOP 5.6.1. pályázati munka során a 
családon belüli erőszak és gyermekkori prostitúció volt a prevenciós munka témája. A 
gyakorlati munka a Széchenyi István Általános Iskola 7-8. osztályos évfolyamainak tanulói 
körében zajlott. A témakörben 16 órás komplex bűnmegelőzési programsorozatot, egész napos 
szakmai fórumot és nyári táborozást is szerveztünk a gyermekek számára, melyben összesen 
l 06 tanuló vett részt. 

A Kis Pongrác Komplex Rehabilitációs európai umos pályázat keretén belül kiírt 
bűnmegelőzési mini szaft pályázaton a kerületben működő Alfa Polgárőr Egyesülettel közösen 
pályáztunk és nyertünk, melynek alkalmával a területen élő teljes lakosságat lefedő változatos, 
színes programokat szervezünk. 

Időskorúakkal való kapcsolat 
Az áldozattá válás szempontjából kiemeit kockázatú csoportoknak számító idős korúakra 
fokozott figyelmet fordítottunk az év folyamán, örömmel állapítható meg, hogy a korosztályt 
érintő trükkös lopások száma - az előző évekhez képest -jelentős méctékben csökkent. Ennek 
ellenére továbbra is magas a nyaklánc kitépéses bűncselekmények száma, amit jellemzően idős 
nők sérelmére követnek el. 

A kerületben működő 6 idős klubban bűnmegelőzési programot szerveztünk az idősek számára, 
ahol kiemelten foglalkoztunk a nyaklánc kitépés és táskalopás bűncselekmények áldozattá
válásának megelőzéséveL 

Ezen kívül további 7 másik idős szervezet számára tartottunk a témában felvilágosítást, így 
összesen 525 idős személyt tudtunk elérni programjainkkaL Az idősek számára az őket érintő 
bűncselekmények megelőzését segítő ismertető anyagot, illetve prospektust osztottunk ki. 
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Jelzőrendszeri kapcsolat 
A jelzőrendszeri felkéréseknek eleget téve 2013. év folyamán négy alkalommal 
esetmegbeszéléseken, tanácskozásokon vettünk részt, ahol állásfoglalással segítettük a testület 
döntéshozatalát 
A Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ szervezésében megtartott tematikus napon két 
ízben voltunk jelen saját bűnmegelőzési programmal, tudatmódosító szerek hatásai és 
következményei témában. Mindkét alkalommal külön foglalkozást szerveztünk a témában 
érintett fiataloknak, valamint családtagjaiknak 

7.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

A gyermekek- és fiatalkorúak által, illetve a sérelmükre elkövetettjellegzetes bűncselekmények 
a telefonlopások illetve a rablások. 
Elkövetői oldalon jellemző a bolti lopás, mind a fiúk, mind a lányok körében. A lányoknál 
szinte az egyetlen elkövetői magatartásformaként jelenik meg ez a bűncselekményfajta. 
Ezekre figyelemmel a kerületi fiatalok számára szervezett bűnmegelőzési foglalkozásokon 
kiemeit helyet kapott az ilyen irányú bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről tartott 
felvilágosítás, és részletesen foglalkoztunk az ilyen jellegű bűncselekmények büntetőjogi 
következményeivel is. 
Az elmúlt év folyamán két általános iskola összes felső tagozatos osztálya valamint két 
középiskola 9. évfolyamos tanulóinak tartottunk bűnmegelőzési órákat az őket érintő 

bűncselekmények vonatkozásában, amivel összesen 390 tanulóhozjutottunk el. 

7 .3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

Az értékelt időszakban a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével 
kapcsolatos feladatok végrehajtottuk 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos elsődleges feladatokat a Körzeti Megbízotti Alosztály 
munkatársai végezték, tekintettel arra, hogy nagyobb helyismeretüknek köszönhetően 
gyorsabban reagálhatnak a nagy körültekintést igénylő helyzetekben. 

Éltünk a jogszabályok adta- Ideiglenes távoltartás- lehetőségéveL 

A családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatosan az elmúlt év során három ügy kapcsán 
történt esetmegbeszélés és közös értekezlet a Kőbányai Önkormányzat Gyámhivatala és a 
Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjével. 
Ez részben a közös munkafolyamatokra irányuló egyeztetést, konkrét ügyben szakmai 
szempontok szerinti állásfoglalást, illetve a konkrét esetek kapcsán való konzultációt és 
cselekvési terv kialakítását jelentette. 

7 .4. A kábítószer prevenció helyzete 

A kerületi bűnmegelőzési munka másik sarkalatos pontja a helyi Kábítószer Egyeztető 
Fórumban (továbbiakban: KEF) tanúsított aktív feladatvállalás. 
A kábítószer-befolyásoltság megelőzése és csökkentése érdekében az elmúlt év során a KEF 
pályázat keretében több célzott program is megvalósulhatott, melyeknek lebonyolítását, 
szervezését hatóságunk képviselője vállalta. 
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A Bárka Gyermek- és Családsegítő Központ szakembereivel az intézménnyel kapcsolatban 
lévő gyerekek, valamint szüleik számára több fordulás képzést/fórumot szerveztünk 2013. év 
I. félévében. 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában a tanulók és szüleik számára szervezett 
komplex drogprevenciós program részét képezte egy prevenciós előadás dr. Zacher Gábor 
toxikológussal, egy jogi tájékoztatás a drogokkal kapcsolatban, valamint az elterelésben 
résztvevőkkel való személyes találkozó. 
A program nagy sikerrel zajlott, melyen több mint 300 diák és 200 szülő vett részt. 

7.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság 
tevékenységének és programjainak bemutatása 

A közlekedési előadók óvodákban, általános iskolákban elméleti foglalkozásokat, KRESZ 
előadásokat baleset-megelőzési órákat tartottak. Gyakorlati foglalkozások keretén belül 
kerékpáros ügyességi versenyek és gyakorló tesztpályák kerültek kialakításra. 
Az iskolarendőrök a kerület iskaláiban több alkalommal vettek részt hatósági fórumokon, 
iskolai rendezvényeken, illetve osztályfőnöki órákon, ahol mind a tanárok mind a szülők 
jelezhették a felmerülő problémáikat. 

A kerületben megszervezésre kerülő rendezvényeken - mint például Kőbányai napok, 
Autómentes nap, Polgárvédelmi nap, Rendvédelmi nap mindig jelen voltunk -, ahol KRESZ 
elméleti és ügyességi versenyeket szerveztünk nagy sikerrel. Ezeken a rendezvényeken 
társszervek is bevonásra kerültek, mint pl a Magyar Autóklub. A rendelkezésükre álló ütközés 
szimulátorral, illetve oktató személygépjárműveikkel segítették a baleset veszélyeire felhívni a 
résztvevők figyelmét. 

A kerület az Óhegy parkban kiépített kerékpáros KRESZ tanpályával rendelkezik, amelyet a 
gyerekek nagy előszeretettel vesznek igénybe. 
Az iskolák nyári szünideje alatt heti két órában KRESZ foglalkozásokra, oktatófilmek 
vetítésére került sor a nyári napközis táborokban. 

A balesetek számának visszaszorítása érdekében havonta közlekedési akciókat szerveztünk, 
illetve a központilag meghatározott közlekedési akciókat is végrehajtottuk, amely főként az 
ittas gépjárművezetők kiszűrésére, kerékpárosok ellenőrzésére, biztonsági öv használatára és a 
gyermek biztonsági eszközök használatának elmulasztásának ellenőrzésére terjedt ki. 
A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állampolgári bejelentések kivizsgálását követően, 
megoldást javasolva tájékoztattuk az állampolgárokat. (Pl: bizonyos utcákban előforduló 
sebességtúllépésre vonatkozó lakossági bejelentések helyszínére központi sebességmérést 
kértünk a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálytól.) 

A Wolf Polgárőr Egyesület tulajdonában lévő rendszámfelismerő rendszert a lehetőségektől 
függőerr a közlekedési akció során igénybe vesszük. 

Napi kapcsolatban állunk a Budapest Kőbányai Önkormányzat dolgozóival, a Kőbányai 
Baleset-megelőzési Bizottság választott tagjaival, közutakkal, illetve a forgalomtechnikai 
fejlesztésekkel foglalkozó előadókkal. 
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7.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése 

Az iskolarendőri feladatokat az adott oktatási intézménybe delegált területi körzeti megbízottak 
látták el. A feladatrendszer támogatásához a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
ALFA és a WOLF Polgárőr Egyesület munkatársai folyamatosan bevonásra kerültek. A 
feladatokkal összhangban a területi körzeti megbízottak a szolgálataik ellátása során 
visszatérően ellenőrizték az illetékességi területünkön működő oktatási intézmények közvetlen 
környezetét a fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozása érdekében. 
Az oktatási intézmények vezetőivel, tanáraival és nevelőivel folyamatosan munkakapcsolatot 
tartottak fent. Az oktatási intézmények részéről érkező felkéréseknek a Rendészeti Osztály 
munkatársai minden esetben eleget tettek, és a meghatározott szolgálati feladatokat a magas 
szakmai tapasztalataiknak köszönhetőerr kiválóarr végrehajtották. 

Az oktatási intézmények közvetlen környezetében (oktatási intézmények bejáratai, gyalogos 
átkelőhelyek, oktatási intézményekhez vezető útszakaszok) az állomány és a polgárőr 

egyesületek tagjai - főként gyalogosan - forgalomirányítási, jelzőőri és forgalomsegítési 
feladatokat láttak el a közúti balesetek megelőzése céljából, mely nagymértékben hozzájárult 
a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásához. 

A 2013. év tekintetében elmondható, hogy a kapitányság és az oktatási tanintézmények között 
megfelelő volt az információáramlás. 

Az oktatási tanintézményekbe delegált körzeti megbízottak megfelelő hely és 
személyismerettel rendelkeztek. Több alkalommal bűnmegelőzési propagandatevékenységet 
folytattak és különböző közlekedési szóróanyagokat osztottak ki. 
Az értékelt időszakban az iskola rendőri feladatok végrehajtása során Streit Siegfried r. 
főtörzsőrmester kiemelkedően teljesítette a szolgálati feladatait, ezért elnyerte az év iskola 
rendőre címet. 

7.7. Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenysége 

Hatóságunk illetékességi terűletén egy középiskolában, a Giorgio Perlasca Vendéglátóipari 
Szakközépiskolában működik bűnmegelőzési tanácsadó Hajdu Mihály r. alezredes 
személyében, aki az ottani tevékenységét 2013. szeptemberében kezdte meg. Feladata a 
tanórákon való bűnmegelőzési előadások megtartása, egyéni konzultáció a tanulókkal, tanárok 
tájékoztatása, valamint külsős prograrnak szervezése. 

8. Együttműködés 

8.1. Az önkormányzattal folytatott együttműködés 

Az Önkormányzat által szervezett rendvédelemért felelős szervezetek koordinációján 
kapitányságvezető vagy a kijelölt rendészeti előadó heti rendszerességgel részt vett. 
A rendészetért felelős alpolgármesterrel napi szintű a kapcsolatunk. 
A Polgármesteri Hivatalt érintő tevékenység az aljegyző személyén keresztül zajlik. A 
szakterületi tevékenység során az illetékes alpolgármesterrel egyeztetünk 
Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében a közterűlet-felügyelettel 
közös szalgálatot látunk el, illetve a térfigyelő rendszer működtetése is az érvényben lévő 
megállapodás alapján történik. 
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Adományozás 
A képviselő-testület határozata alapján az Önkormányzat 2,5 millió Ft-ot biztosított közterületi 
szolgálat megerősítésére. Emellett a közbiztonsági tevékenységet is támogatták azzal, hogy a 
térfigyelő központban 5 fő szerződési díj ellenében, 2 fő közterületi megerősítésként látott el 
térfigyelő szolgálatot. 
A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is nyújtott 19 fő számára albérleti díj 
hozzáj árulást. 

8.2. A területileg illetékes bírósággal, ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

Nagyban elősegíti a hatékony és közös munkánkat, hogy egy épületben vagyunk a területileg 
illetékes Budapesti X. és XVII. kerületi Ü gyészséggel. Mindennapi és közvetlen kapcsolatban 
vagyunk velük, maximálisan segítőkészek állásfoglalásoknál, illetve konkrét ügyek 
megbeszélésénél egyaránt. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és partnerek a szakmai 
konzultáció ban. 

8.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 
együttműködés helyzete 

Jó kapcsolatot ápolunk a kerületi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és egyházakkaL 
Együttműködési megállapodás alapján több kerületi általános iskolában D.A.D.A. oktatást 
tartunk, a Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskolában bűnmegelőzési tanácsadói 
tevékenység zajlik. 
Az egyházakkal a kapcsolatfelvétel megtörtént, mely a napi kapcsolattartásra nem terjed ki. 
A civil szervezetek közül kiemelkedően jó a kapcsolatunk a Havasi Gyopár Szociális, 
egészségügyi, kulturális, segítő közhasznú Alapítvánnyal. Nagy segítségünkre vannak az idős 
korúak áldozattá válásával kapcsolatos prevencióban. 

8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, együttműködések 
száma, közös szolgálatra vonatkozó adatok 

Kapitányságunk illetékességi területén jelenleg két polgárőr egyesület működik, akikkel évek 
óta együttműködési megállapodás van érvényben. Az ALFA Polgárőr Egyesület és a X. kerület 
- Kőbányai "Wolf' Polgárőrség - OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári 
Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai egész évben önzetlen segítséget nyújtottak 
számunkra. 
Óhegyen alakult egy polgárőr egyesület, akikkel a jövőben együtt kívánunk működni. 

Rendőri szerv Polgárőrség rendőrséggel közös szolgálat Polgárőrség önálló szolgálat 
megnevezése ellátása ellátása 
BRFK Eset Rendőri Polgárőr Ora Eset Fő Ora 
X. ker. Rk. létszám létszám 

537 657 812 900 2 729 1503 29310 

8.5 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés 

Az Önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával kapitányságunkon 
2013. április és november hónapban konzultációs fórumot tartottunk, illetve május hónapban 
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fóromra került sor. 
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A meghívott szervek részéről felszínre került problémákra közös megoldást kerestünk. Mindkét 
fórum eredményesen zárult, mert történtek közös vállalások. A résztvevők közültöbb szervezet 
itt találkozott először egymással, így ez remek lehetőséget nyújtott a kapcsolatfelvételre, az 
együttműködés kialakítására. A mindennapi munka során egymással együttműködő szervek 
kapcsolatát tovább erősítette a fórumon való tapasztalatcsere. 

A közbiztonsági fórumok és a lakossági bejelentések alapján Kőbányát veszélyeztetett 
kategóriába soroltuk, ezért a lakosság szubjektív biztonságérzeténekjavítására indított program 
(LSZBP) keretében kiemelten kezeljük a veszélyeztetett településrészeket, ahol a 
társszervekkel közösen folytatjuk a járőrtevékenységet 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok ellátása során 2013. november 27-tól december 
31-ig jelen voltunk az Árkád Üzletkőzpontban. 

IlL Összegzés 

Az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve 2013. évre kitűzött céljaink 
az alábbiak szerint valósultak meg. 
l. Az állomány továbbképzésére, a jogszabályi ismeretek ismétlésére, bővítésére nagy 
hangsúlyt fektettünk, az oktatási ütemterv alapján havonta oktatási napokat tartottunk. 
2. A nyomozás eredményességének tovább javítása részben megvalósult 
3. Közös közterületi szaigálat a társzervekkel: az együttműködési megállapodásokban rejlő 
lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. 

2014. év kieme/t feladatai: 

l. Az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati képviselő választások helyi 
szintű feladatainak biztosítása 
2. Együttműködés az újonnan alakult polgárőr egyesülettel, illetve a már meglévő 
együttműködés szélesítése a polgárőr egyesületekkel 
3. A büntetőeljárások eredményes befejezésének növelése 
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