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Bevezetés 

Kapitányságunk illetékességi területe 32,5 négyzetkilométer területű, 74 O ll fő lakónépességű. 
Az állandó lakosság mellett 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 V a.'.>útállomás, 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 külfcildi 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 sírkertj e. Jelenleg a térfigyelő karnerarendszer 89 karnerából áll. 

L Közbiztonsági helyzet értékelése 1 

l. A bűnügyi helyzet értékelése 

1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és változása, a nyomozáseredményességi 
mutató alakulása, a bűncselekmények ismertségére vonatkozó adatok alakulása 

2014-ben a regisztrált bűncselekmények száma 3313 db, míg 2013-ban 4771 db volt, mely 
alapján megállapítható, hogy 30,5 %-os csökkenés következert be a jogsértésekben. 

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

l 2013 2014 
Regisztrált 

bűncselekmények 4 771 3313 
száma 

A fentiekből következően a l 00 OOO lakosra jutó bűncselekmények száma is csökkent 
Kőbányán: 2014-ben ez a szám 4194 db, 2013-ban 6027 db volt, amely jelentős 30,4 %-os 
csökkenést jelentett az előző évhez képest. 

A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

Az eredményes nyomozások aránya az elmúlt évbenjelentősen emelkedett, 2013-ban még csak 
az eljárások 33,8 %-a volt eredményes, míg 2014-ben ez az arány már 43,7 %. 

1 
Az elkövetés helyeszerint regisztrált bűncselekmények Budapest X. kerület közigazgatási területén valósultak 

meg, míg a nyomozáseredményesség az eljáró szerv, BRFK X. kerületi Rendörkapitányság által regisztrált 
befejezett nyomozások alapján mérhetö. 
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A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 

A közterületen elkövetett jogsértések eredményességi mutatójában igen jelentős, mint egy 20 
%-os emelkedést tapasztalhatunk 2013. évhez képest (2013: 20,49%, 2014: 45,45 %). 
A bűncselekmények közül érdemes kiemelni a tipikusan közterületi bűncselekményként 
definiálható garázdaságot, amelyben az eredményességünk már 2013-ban is igen jelentősnek 
mondható 76,9 % volt, de 2014. évre ezt tovább tudtuk növeini 77,07 %-ra. Ugyancsak 
figyelemreméltó a rongálás eredményessége, ebben a kategóriában 8,45 %-ról 36,76 %-ra 
történő növekedés tapasztalható. 

1.2. A kiemelten kezelt bűncselekmények (összességében), a közterületen elkövetett 
kiemelten kezelt bűncselekmények, valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények 
változásainak mutatói 

Hasonlóan az előző pontban írt összes bűncselekményeknél, a közterületen elkövetett 
bűncselekmények adatai is csökkenő adatokat mutatnak. 2014-ben a X. kerületben l 042 db, 
míg 2013-ban 1804 db ilyenjellegű bűncselekményt regisztráltunk. 

A közterületi bűncselekmények körébe sorolható lopás (2767-ről 1723-ra), gépjármű feltörés 
(354-ről 195-re), gépkocsi lopás (179-ről 102-re), testi sértés (110-ről l 08-ra), rablás (89-ről 
66-ra) eseteiben egyértelmű a csökkenés, míg a garázdaság (88-ról 140-re) és a rongálás (136-
ról 138-ra) esetében mutatkozik kisebb mérvű emelkedés. 

A kerület eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

A lakosság szubjektív biztonságérzetére leginkább befolyásolódeliktumok-így a lopás, rablás, 
testi sértés, kifosztás, visszaélés kábítószerrel - vegyes képet mutatnak. 

A rablás adatai az előző alpontban ismertetésre került, hozzátenni ehhez csak annyit lehet, hogy 
ezeknek a bűncselekményeknek a jelentősebb részét továbbra is közterületen, illetve nyári 
időszakban a tömegközlekedési eszközökön követik el, sok esetben ún. átutazó bűnelkövetők, 
tehát olyan személyek, akik nem kerületünk lakosai, ide csak sokszor a bűncselekmény 
elkövetése céljából érkeznek. Az eredményes nyomozások aránya az elmúlt évekhez képest 
valamelyest csökkent nagyrészt az előbbiekben említett ok miatt. 

A másik legfontosabb szegmens, az összes jogsértés döntő hányadát kitevő lopás, amelyben 2,2 
%-os javulás következett be 2014-ben (16,89 %-ról 19,12 %-ra emelkedett) az 
eredményességben. A lopásan belül a gépkocsi lopás, gépkocsi feltörés alkategóriákban a 
nyomozáseredményesség növekedett 2013-hoz képest (előző esetben l, l %-os, utóbbi esetben 
4,2 %-os az emelkedés), míg lakásbetörés kapcsán a felderítési mutatónk elmaradt a várttól 
(összességében 2,63 %). Természetesen törekszünk arra, hogy ezeken az eredményeken az idei 
évben tovább javítsunk. 

A lakosságat irritáló kábítószeres cselekmények esetében a nyomozáseredményesség 50 %-os, 
ami roppant nagymértékű javulás az előző évekhez képest. Mindenképpen hozzá kell tenni 
ehhez, hogy mindez a terjesztő magatartást megvalósító esetekre vonatkozik. 
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Budapesten, de sajnos országosan is általános tendencia a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények megnövekedése, azonban az is megfigyelhető különösen a kerületünkben, 
hogy a klasszikus kábítószerek (marihuana, kokain, heroin) visszaszorultak, és helyettük az ún. 
új pszichoaktív anyagok terjednek, melyek sokkal károsabb hatásúak, ráadásul bizonytalan 
eredetük és összetételük miatt akár egy adag is súlyos egészségkárosodást okozhat. Ezen 
anyagokkal történő visszaélés nyomozása nehézkes, tekintve hogy az előállításukkal foglalkozó 
személyek folyamatosan módosítják az anyagok szerkezetét igazodva a jogszabályi 
környezethez. Ezen tiltott anyagokat az ún. C lista sorolja fel, melynek bövítése, az új 
vegyületek felvitele azonban több időt vesz igénybe. 

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 továbbra sem számottevő, habár az előző évhez képest a 
számuk megduplázódott (2014-ben 10 db ügyet regisztráltunk), de a többi bűncselekményhez 
képest ennek a száma szerencsére nagyon csekély. Ugyanez igaz a zsarolás bűncselekményre 
is (ebből 7 db volt 2014-ben, ami 2 darabbal több 2013. évhez képest). 

Talán hatóságunk bűnmegelőző munkájának is hála a kifosztásokat tekintve markánsan 
csökkenő számadatokról tudunk beszámolni (78-ról 38-ra csökkent), mellyel kapcsolatban azt 
meg kell jegyezni, hogy a korábbi években az esetek többségében olyan jogesetekkel 
találkozhattunk, mint a Népligetben elalvó, vagy tömegközlekedési járművön elalvó sértettek 
sérelmére elkövetett bűncselekmények. 2014. évben növeini tudtuk hatóságunk közterületi 
jelenJétét mind a Népligetben, mind pedig a Liget téri tömegközlekedési csomópontnáL 
Továbbra is igaz az, hogy igen ritka az a klasszikus kifosztás, amikor ténylegesen védekezésre 
képtelen állapotba helyezett sértett terhére követik el a bűncselekményt 

Beszélni kell, mint fontos büncselekményről, a csalásról is, amelyek többsége az előző évhez 
hasonlóan továbbra is a céges és ki nem fizetett megrendelésekből és a mobilszolgáltatókhoz 
más nevében vásárolt előfizetésekből tevődik ki. Fontos azonban megemlíteni, hogy a 
különböző internetes aukciós, illetve eladással foglalkozó oldalak terjedésével és egyre 
népszerűbbé válásával megnövekedett az így elkövetett csalások száma is Gellemző eikövetési 
magatartás, hogy vagy nem küldik a megrendelt és kifizetett árut, vagy értéktelen tárgyat 
küldenek a megrendelt helyett). 

1.3. A bíróság elé állítások arányának változása a vádemelésekhez képest 

A hatóság egyre gyorsabb és hatékonyabb fellépését és munkáját mutatja, hogy 2013. évhez 
képest majd a duplájára emelkedett a bíróság elé állítások száma (2013-ban 46 db volt, míg 
2014-ben már 91). Ennek a hatékony fellépésnek köszönhetőerr rövidülnek az eljárási idők, az 
elkövetők a lehető legrövidebb időn belül elszámoltatásra kerülnek. 

A bíróság elé állítások számának növekedése elsősorban a tettenérések emelkedésének 
köszönhető, illetve annak, hogy a kapitányság Rendészeti Osztálya egyre gyorsabban reagál a 
bejelentésekre, azokra rövidebb idő alatt érkezik ki, így a még helyszínen vagy annak közelében 
lévő elkövetők elfogásának az esélye is emelkedett. Kiemelendő még e körben hatóságunk 
Bűnügyi Osztály Készenléti Alosztályának munkája, akik precízen, gyorsan és hatékonyarr 
eljárva megteremtik a bíróság elé állítás törvényi feltételeinek teljesülését, így ez a jogi aktus 
több eljárásban használható, így hatóságunk eredményessége javul. 
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A fentiekkel összefüggően a bíróság elé állítások számának növekedése együtt jár a 
vádemelések számának minimális csökkenéséveL 2013. évhez képest kb. 13 százalékkal 
csökkent a vádemelések száma (2013-ban 1313 db, 2014-ben 1056 db). Nem lehet figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a vizsgált időszakban megtörtént az új Büntető 
Törvénykönyv (20 12. évi C. törvény) és ezzel egy időben több, eddig nem alkalmazott tényállás 
és bűncselekmény típus bevezetése, mely körülmény szintén hozzájárult a minimális 
csökkenéshez. 

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

Nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás HA., L. P., L. M., H. V. és K. N. ellen, akik magukat rendőrnek kiadva a sértettek 
megtévesztésével, több alkalommal a sértettek lakására bejutva és azok figyelmének 
elterelésével értékek után kutattak, ezt követően azokat e/tulajdonítva a lakásból távoztak. Jelen 
pillanatban 17 személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt folyik a nyomozás, azonban 
a látókörbe került bűncselekmények miatt ez még szélesedhet. A gyanúsítottak közül 4 fő 
előzetes letartóztatásba került, l fő lakhelyelhagyási tilalmát rendelték el. Az e?fogásban 
segítséget nyújtott az önkormányzat pályázata alapján telepített lépcsőházi kamerarendszer. 

Termesztéssel, előállítással, megszerzéssel, tartással, az ország területére behozatal/al, 
kivitellel, átszállítással elkövetett kábítószer birtoklásának bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt indult nyomozás előzetes letartóztatásának elrendelése mellett M. D. G. ellen, aki 
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a Budapest X kerület, Lovasvölgyi utca, Rákos patak, 
a XVI kerületfelől érkező vízelvezető árok, illetve a vasúti híd által határolt területen lévő erdő 
két tisztásán kábítószergyanús növényeket gondozott, termesztett, egyik helyen 32 tő növényt, a 
tőle kb. l 00 méterre lévő másik helyen pedig 29 tő növényt. Az előzetes szakértői vélemény 
szerint a növények ún. cannabis indica női ivarú hibrid egyedek, melyek terméséből THC 
tartalmú, kábítószernek minősülő növényi őrlemény nyerhető ki, amely kábítószernek minősül. 
Továbbá M. D. G. tartózkodási helyén, az általa használt szabában tartott házkutatás során 
további kb. 5 gramm kábítószergyanús növényi őrlemény került megtalálásra. 

2. A bűnüldözői munka 

2.1. A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább 
befolyásoló bűncselekménytípusok nyomozási mutatóinak elemzése 

A lakosságet leginkább érintő bűncselekmény típus kétség kívül a lopás, nem véletlen, hogy 
kerületünkben is ezen bűncselekmény típusból regisztráltuk messze a legtöbbet, az összes többi 
bűncselekmény többszörösét. Ennek oka az, hogy az elkövetőket legtöbbször a gyors 
pénzszerzés motiválja, illetve az, hogy a megszerzett értékeket minél hamarabb értékesítsék. 

Ahogy már a fentiekben is említettük 2014-re a lopások száma 3 7, 7 százalékkal csökkent, míg 
az eredményességi mutatónkat sikerült növelni. 

Fontos szegmens még a személygépkocsi lopások. Ezeknél a nyomozás nehézségei között 
szerepel az, hogy a gépkocsikat rövid idő alatt már olyan helyre szállítják, ahol vagy 
szétszerelik őket, vagy tárolják, így mire a sértett észleli a gépkocsi eltűnését, és azt jelzi a 
hatóság felé, már annyi idő eltelt, amely miatt a felderítés esélye roppant csekély. 
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A tavalyi évben Budapest szerte tendencia volt a gépkocsi lopások számának növekedése, 
azonban Kőbányán ezt a számot is sikerült csökkenteni, köszönhetően a nagyobb parkolóknál 
kialakított kamerarendszereknek, melyek elriasztó hatást gyakorolnak az elkövetőkre. 2014-re 
egyébként sikerült a gépkocsi lopások eredményességi mutatóját is feljebb küzdeni. 

Az értékelt idöszakban hatóságunk a jogszabályi keretek között minden erőt és eszközt 
felhasznált a gépkocsi tolvajok felderítése céljából, és ez a tendencia az idei évben sem fog 
változni, továbbra is kiemeit célunk a gépjárműlopások visszaszorítása, valamint a 
bűncselekmények eredményes felderítése. 

2.2. A személyes szabadságot korlátozó intézkedések értékelése 

Hatóságunk bűnügyi szerve rendszeresen alkalmazza az őrizetbe vétel, illetve az előzetes 
letartóztatás előterjesztésének eszközeit abban az esetben, ahol ezt a szigorú jogszabályi 
kötöttségek megengedik és indokoltnak mutatkozik. 
Fontos kiemelni, hogy a Rendőrségnek csak a 72 órás bűnügyi őrizet elrendelésére van jogi 
lehetősége, ezt követően ún. előterjesztéssel kell élnünk az illetékes ügyészség irányába, amely 
szerv joga és feladata az indokoltság és jogszerűség szem előtt tartásával indítványt tenni a 
terhelt előzetes letartóztatására az illetékes bíróság előtt. Ezt követően az eljáró bíróság 
tárgyaláson dönt az előzetes letartóztatás elrendeléséről, vagy enyhébb kényszerintézkedés 
elrendelésérőL 

Összességében a bűnügyi természetű személyi szabadságot korlátozó intézkedések 
szempontjából az ügyészséggel történő együttműködésünk jónak értékelhető. 

2.3. A rendészeti tevékenység hatása a bűnmegelőzésre és a bűnüldözésre 

A rendészet megfelelő és precíz munkája nagyban elősegíti a nyomozó szervek munkáját, 
hiszen egy-egy pontosan, részletesen megírt jelentésből, hatékonyan foganatosított 
intézkedésből az eljáró nyomozák rengeteg olyan adatot ki tudnak szűrni, amely a felderítés 
sikerességét előmozdítja. 
A rendőrkapitányságok Rendészeti és Bűnügyi Osztályainak megfelelő és harmonikus 
együttműködése létszükséglet ma Magyarországon, alighanem a minél sikeresebb felderítések 
egyik záloga. Kiemelendő továbbá az is, hogy a tavalyi évben is fontos szerep hárult a 
Rendészeti Osztály munkatársaira a tekintetben, hogy az állampolgárok a megfelelő 
tájékoztatást megkapják, jogaikról és kötelezettségeikről megfelelő mértékű infonnációt 
biztosítsanak az eljáró rendőrök. 
Ezt a szerepet sikeresen ellátják, célunk a jövőben e tekintetben is a hatékonyság növelése, így 
az állampolgárok biztonság érzetének emelése. 

3. A rendészeti tevékenység 

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

2014. évben a Rendészeti Osztály járőrszolgálati állománya tekintetében a közterületi jelenlét 
és a közterületen eltöltött óraszám emelkedése volt megfigyelhető, mely számadat 22.42 %-os 
növekedést jelentett 2013. évhez viszonyítva. 
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Ennek köszönhetöen a nyilvános helyek, valamint közterületek közbiztonsága nőtt, az Örs 
Vezér téren a nappali idöszakban a mozgóöri szolgálat fenntartásra került- 06.00-22.00 óra 
között állandó jelleggel -, melynek köszönhetöen az aluljáróban a szabálysértések, illetve 
büncselekmények száma csökkent. 

Kiemeit idegenforgalmi területként jelentkezik a kerületben a Népliget, melyet a Rendészeti 
Osztály szelgálatos állománya folyamatosan ellenőrzött, megerösítő erőként lovas, illetve 
kutyás járőr került vezénylésre a turisztikai idényben. 

3.2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága 

Közrendvédelmi szolgálatteljesítés alapkövetelménye 2014. évben az állandó rendöri jelenlét 
volt a BRFK X. kerületi Rendörkapitányság illetékességi területén. Fentiek alapján a szolgálat 
szervezésére úgy került sor, hogy a közterületen folyamatosan legyen rendöri jelenlét. A 
közterületi jelenlétet növelte a Készenléti Rendörség által biztosított megerősítő erő a kerület 
illetékességi területén. Részükre a kerület frekventált pontjainak ellenőrzése került 
meghatározásra, így a V ároskőzpontban, illetve Ó hegyen teljesítettek szelgálatot 

Jelentős segítséget kaptunk a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Föosztályától, illetve 
a Kőbányai Wolf Polgárőrség, az Óhegy és az Alfa Polgárőr Egyesület tagjai egész évben 
önzetlen segítséget nyújtottak. 

Hetente több alkalommal látunk el közős járőrszolgálatot a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
munkatársaival. 

Rendkívül jó együttműködés alakult ki a kerületben működö közterület-felügyelet 
munkatársaival, melynek során közös járőrszolgálat (Örs Vezér tere) kerűlt kialakításra, 
valamint a rendőrkapitányság objektumában működő térfigyelő központ kezelői jelzésére a 
hatáskörükbe utalt esetekben a szükséges intézkedéseket önállóan megtették. 

A főbb intézkedési mutatók az alábbiak szerint alakultak: 

Elfogás Előállítás Szabs. fe lj. HB HB 
(fó) (fő) 1000 Ft 

2013. 692 1407 1699 3 963 493 69 
2014. 640 859 207 9 3 276 37092 

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. 
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3.3. A körzeti megbízotti tevékenység értékelése 

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

2014. évben az előző évhez hasonlóan a körzeti megbízottak részt vettek az "Iskola Rendőre" 
programban, mely sikeresnek bizonyult. Végrehajtották a tulajdon elleni szabálysértésekkel 
kapcsolatos elsődleges intézkedéseket, melynek során számos szabálysértés elkövetője került 
felderí tésre. 

2014. évben az alosztály személyi állománya kiemelkedően magas számban hajtott végre 
tartózkodási hely megállapítással kapcsolatos feladatokat. 

3.4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

A szakterűlet feladatai közé tartozik a szakhatósági engedélyek kiadása, a köztekedési 
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 

2013. évben 
202 
4 
53 
145 

2014.évben 
213 
2 
37 
174 

A baleseti statisztika alapján 2014. évben közúton két halálos kimenetelű közlekedési baleset 
történt. A két balesetben összesen 3 fő halt meg. 

Elemzéseink szerint a reggeli és a délutáni órákban történik a legtöbb anyagi káros baleset. 

3.5. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok 

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 eljárásra jogosult szervnek megkűldésre kerültek. 

4. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

4.1. Szabálysértési tevékenység 

A szabálysértési eljárások statisztikai mutatói a 20 I 4. évben nem változtak jelentősen a 2013. 
évhez képest. A Szabálysértési Hatóság 2363 db határozatot hozott, mellyel 1197 főt marasztalt 
el, 306 esetben megszüntette az eljárást. 
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A hatóság átlagosan 39.394,- Ft pénzbírságot szabott ki személyenként, míg 178 esetben 
járművezetéstől való eltiltást is alkalmazott. Az elmarasztalt személyek 242 esetben 
meghallgatási kérelmet, míg l 06 esetben kifogást nyújtottak be az első fokon hozott 
határozattal szemben. 

4.2. Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói terület 

Hatáságom 2014. évben 8 db működési engedélyt, 6 db hatósági bizonyítványt és 213 db 
igazolványt adott ki, EGT-s engedély illetve igazolvány kiadására nem került sor. Az 
Igazgatásrendészeti Osztály az ellenőrzéseket végrehajtotta az engedéllyel rendelkező társas 
vállalkozások körében és az igazolvánnyal rendelkezök esetében egyaránt. A SZEV APOL 
rendszerben az ellenörzések rögzítésre kerültek, melyek során jogsértést nem tártak fel. 
Igazolvány és engedély helyszíni elvételére, felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. 

2014. évben 6 esetben került figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésével és használatával 
kapcsolatos kérelem beadásra, melyböl2 elutasításra, 4 engedélyezésre került. 
Pirotechnikai termékek forgalmazásával kapcsolatos bejelentés hatóságomnál nem történt, 
felhasználásra 2 esetben került sor. 

4.3. Közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárások 

A 2014. évben az Igazgatásrendészeti Osztály a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet ll. 
mellékletében felsorolt közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések miatt végrehajtotta a 
tényállás-tisztázási kötelezettséget, és meghozta az érdemi döntést. 

II. A bűn- és balesetmegelőzés 

l. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

Hatóságunknál a bűnmegelőzési tevékenységet az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, valamint 
az "iskola rendőre" programmal kapcsolatos feladatokat is ellátó körzeti megbízott végzi. 

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. Ezen belül kiemeit együttműködés van a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakközépiskolával, valamint a Giorgio Perlasca Vendéglátóipari 
Szakközépiskolával, ahol a bűnmegelőzési tanácsadói tevékenység keretében heti két- két 
napon rendőri jelenlétet és programot biztosítunk. 

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 tanácsadó személyében. 
2014. augusztusától heindult a kerületben "a szülőkkel együtt a drogok ellen" program, 
melynek keretében havi rendszerességgel a Kis Pongrác Közösségi Házban drogprevenciós 
fogadóórát illetve konzultációs ügyeletet tart a rendőrségi bűnmegelőzési tanácsadó. 
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·. 

D.A.D.A.- EllenSzer program 

Az oktatásban részt vevő általános iskolák száma 2 db. Alsó tagozatban egy osztályban (24 fő), 
felső tagozatban 16 osztályban (356 fő), mindösszesen 380 fó tanuló részvételével zajlott az 
oktatás. 
Az EllenSzer oktatásban l középiskola vett részt 4 osztállyal. (122 tanuló) 

Osztályonként jellemzően 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 elmúlt évi tábori prograrnak tematikája a drog- és egyéb 
függőségek köré épült, így az ajándékok is ezt a tematikát tükrözték. 

Pályázati együttműködések 

2014 évben az ERGO szervezettel közösen nyert TÁMOP 5.6.1. pályázati munka tovább 
folytatódott, melynek 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 
bünmegelőzési programsorozatot, egész napos szakmai fórumot szerveztünk a gyermekek 
számára, melyben összesen l 06 tanuló vett részt. 

Időskorúakkal való kapcsolat 

Az áldozattá válás szempontjából kiemeit kockázatú csoportoknak számító időskorúakra 
fokozott figyelmet fordítottunk az év folyamán. Örömmel állapítható meg, hogy a korosztályt 
érintő trükkös lopások száma- az előző évekhez képest- jelentős mértékben csökkent. Továbbá 
jelentős mértékben csökkent a nyaklánckitépések száma is, amit legtöbbször nők sérelmére 
követnek el. 

A kerületben működő 6 idős klubban bünmegelőzési programot szerveztünk az idősek számára, 
ahol kiemelten foglalkoztunk a nyaklánc ki tépés és trükkös lopás bűncselekmények áldozattá
válásának megelőzéséveL 

Ezen kívül további 7 másik idős szervezet (pL Havasi Gyopár Alapítvány, Cukorbetegek 
Klubja, Stroebe betegek klubja) számára tartottunk a témában felvilágosítást, így összesen 425 
idös személyt tudtunk elérni programjainkkaL 
Közös fórumot tartottunk az idősek számára a Katasztrófavédelem, a Közterület-felügyelet és 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat képviselőivel az aktuális ismeretek átadása céljából. 
Az idősek számára az őket érintő bűncselekmények megelőzését segítő ismertető anyagot, 
illetve prospektust osztottunk ki. 
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Jelzőrendszen kapcsolat 

A jelzőrendszen felkéréseknek eleget téve 2014. 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 

2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, áldozatvédelem 

A gyermekek- és fiatalkorúak által, illetve a sérelmükre elkövetettjellegzetes büncselekmények 
a telefonlopások illetve a rablások. 
Elkövetöi oldalon jellemző a bolti lopás, mind a fiúk, mind a lányok körében. A lányoknál 
szinte az egyetlen eikövetói 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 bűntetőjogi 
következményeivel is. 
Az elmúlt év folyamán öt általános iskola összes felső tagozatos osztályának, valamint két 
középiskola 9. évfolyamos tanulóinak tartottunk bűnmegelőzési órákat az őket érintő 
bűncselekmények vonatkozásában, amivel összesen 570 tanulóhoz jutottunk el. 
Kiemeit téma volt a biztonságos intemethasználat minden korosztályban. 

A családon belüli erőszak helyzete 

Az értékelt időszakban a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével 
kapcsolatos feladatokat végrehajtottuk 
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos elsődleges feladatokat a Körzeti Megbízotti Alosztály 
munkatársai végezték, tekintettel arra, hogy nagyobb helyismeretüknek köszönhetőerr 
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. 

A kábítószer prevenció helyzete 

A kerületi bünmegelőzési 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 a KEF koordinátorral együtt vállalta. 
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A Bárka Gyermek- és Családsegítő Központ szakembereivel az intézménnyel kapcsolatban 
lévő gyerekek, valamint szüleik számára több fordulós képzést/fóruroot szerveztünk: az elmúlt 
évben. 

A KEF szervezésében négy alkalommal tartottunk a szakterületen tevékenykedő szervezetek 
számára addiktológiai műhelyt. 
Szeptemberben, az iskolai szülőértekezletekre a kerület minden általános- és középiskolájába a 
KEF tagok személyesen vittek ki drogprevenciós prospektust, melyet átadtak a szülőknek. 
A prospektus tartalmazta a kerületben drogproblémákkal is foglalkozó összes szervezet 
elérhetőségét. Ilyen módon több mint 5000 prospektust juttattunk el az iskolás gyermekek 
szüleinek. 

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 iskoláiban 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 figyeimét 

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 hetente 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 Kőbányai WolfPolgárőrség tulajdonában lévő rendszámfelismerő rendszert a lehetőségektől 
fliggően a közlekedési akció során igénybe vesszük. 

Napi kapcsolatban állunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat dolgozóival, 
a Kőbányai Baleset-megelőzési Bizottság választott tagjaival, közutakkal, illetve a 
forgalomtechnikai fejlesztésekkel foglalkozó előadókkal. 
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3. 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 Polgárőr Egyesület és a Kőbányai WolfPolgárőrség munkatársai folyamatosan bevonásra 
kerültek. A feladatokkal összhangban a területi körzeti megbízottak a szolgálataik ellátása során 
visszatérően ellenőrizték az illetékességi területünkönműködő 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 köszönhetően kiválóan végrehajtották. 

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

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

A 2014. 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. 

III. Együttműködés 

t. Az önkormányzattal folytatott együttműködés értékelése 

Az Önkormányzat által szervezett rendvédelemért felelős szervezetek koordinációján 
kapitányságvezető vagy a kijelölt rendészeti előadó heti rendszerességgel részt vett. 
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 közterület-felügyelettel 
közös szalgálatot látunk el, illetve a térfigyelő rendszer müködtetése is az érvényben lévő 
megállapodás alapján történik. 
A hatósági ellenőrzések alkalmával nagyon jó együttműködés alakult ki az Önkormányzat 
Hatósági FőosztályávaL 

Adományozás 

A képviselő-testület határozata alapján az Önkormányzat 3 millió Ft-ot biztosított közterületi 
szolgálat megerősítésére. 
Emellett a közbiztonsági tevékenységet is támogatták azzal, hogy 2014. márciusig 2 fő reagáló 
erő is volt, ezt követően a térfigyelő központban a karnerarendszer figyelését 5 fő végezte. 
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A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is nyújtott 19 fő számára albérleti díj 
hozzájárulást. 

2. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 

Kapitányságunk illetékességi területén jelenleg három polgárőr egyesület működik, akikkel 
együttműködési megállapodás van érvényben. Az ALFA Polgárőr Egyesület és a Kőbányai 
Wolf Polgárőrség, illetve az Óhegy Polgárőr Egyesület tagjai egész évben önzetlen segítséget 
nyújtottak számunkra. 

3. Civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete 

A civil szervezetek közül kiemelkedően jó a kapcsolatunk a Havasi Gyopár Szociális, 
egészségügyi, kulturális, segítő közhasznú Alapítvánnyal. Nagy segítségünkre vannak az 
időskorúak áldozattá válásával kapcsolatos prevencióban. 

4. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés 

Az Önkormányzat által szervezett rendvédelemért felelős szervezetek koordinációján a 
kapitányság képviselője heti rendszerességgel részt vett. 

Az Önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával kapitányságunkon 
2014. december hónapban konzultációs fórumot tartottunk, illetve március hónapban Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumra került sor. A meghívott szervek részéről felszínre került 
problémákra közös megoldást kerestünk. 
Mindkét fórum eredményesen zárult, mert történtek közös vállalások. A résztvevők közül több 
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. 

2014. szeptemberétől a "19 megyés program" keretében 2443 többletszolgálati óra terhére 
gyalogos járőrszolgálat került vezénylésre a X. kerület bűnügyileg fertőzött területeire, 
melynek során a közbiztonság növekedése volt érzékelhető. 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok ellátása során 2014. november 21-től december 
31-igjelen voltunk az Árkád Üzletközpontban. 

A területileg illetékes ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

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

Az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve 2014. évre kitűzött céljaink 
az alábbiak szerint valósultak meg. 

l. Az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati képviselő választások helyi 
szintűfeladatainak biztosítása teljes mértékben megvalósult 
2. Együttműködés az újonnan alakult polgárőr egyesü/ette/, illetve a már meglévő 
együttműködés szélesitése a polgárőr egyesületekkel eredményes volt, az együttműködési 
megállapodásokban rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. 
3. TIK működésével kapcsolatos feladatok minél szakszerűbb és hatékonyabb végrehajtása 
részben megvalósult 
4. A büntetőeljárások eredményes befejezésének növelését részben teljesítettük. 

2015. év kiemeltfeladatai: 

l. A büntetőeljárások eredményes befejezésének növelése 
2. Célirányos intézkedések erősítése 
3. Posztos szeigálatban rejlő lehetőségek kiaknázása 
4. Együttműködés a polgárőr egyesületekkel, a közterület-felügyelettel, illetve a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálattal 
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