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Előterjesztés 
a Képviselő-testület részére 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve alapján dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető 
elkészítette a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2017. április ,)s)'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

��'Í/ 
Dr� sl':ó Krisztián 
jegyző 

Radványi Gábor 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) határozata 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 
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Bevezetés 

Kapitányságunk illetékességi területe 32,5 négyzetkilométer, lakónépessége 78 414 ro. 

lU állandó lakosság mellett nagy az átmenő-forgalom, hiszen a kerület két metró vonalán 
fekszik, olyan köztekedési 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 külföldi. Magas a huzamos tartózkodási engedéllyel 
és letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, akiket a Kőbányai Bazár vonz. A külroldi 
személyek nagy része távol keleti származású. 

A kerületben müködik 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 Újköztemető, Magyarország legnagyobb sírkertje. 

L Közbiztonsági helyzet értékelése 1 

l. A bíínügyi helyzet bemutatása 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A regisztrált bííncselekmények számának vizsgálata során megállapítható, hogy az előző évhez 
képest 507 bűncselekménnyel kevesebbet regisztráltunk a kerületünkben, azaz 3458-ról 295l
re csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A közterületen elkövetett büncselekmények számában 7 ,6%-os csökkenés figyelhető meg 
2016. évben a tavalyi évhez képest (937-ről 866-ra csökkent). 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában - a kiemelten kezelt büncselekmények 
körében- 16,3%-os csökkenés tapasztalható (712-ről 596-ra csökkent). 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 OOO lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
fertőzöttség). 

A 100 ezer lakosra vetített aránya a regisztrált büncselekmények vonatkozásában 2015. évben 
4393,7-ről2016. évben 3763,4-re csökkent. 

A kiemelten kezelt büncselekményeknél 2015. évben 2762,3-ról 2016. évben 2536,5-re 
csökkent, valamint az összes közterületen elkövetett bűncselekmények l 00 ezer lakosra vetített 
aránya 1190,6-rólll04,4-re csökkent az előző évhez képest 7,2%-os csökkenéstjelent. 

1 Az elkövetés helye szerint regisztrált büncselekmények Budapest X. kerület közigazgatási területén valósultak 
meg, mfg a nyomozáseredményesség az eljáró szerv, BRFK X. kerületi Rendörkapitányság által regisztrált 
befejezett nyomozásokalapján mérhetö. 
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1.4. A kerület területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 
alakulása. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 8,5%-kal csökkent 2015. évben 2174-ről, 2016. 
évben 1989-re. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények vizsgálata során megállapítható, hogy növekvő 
tendenciát a garázdaság (130-ról 167-re), zsarolás (5-ről 16-ra) és a jármű önkényes elvétele 
(12-ről 17-re) bűncselekmények számának vonatkozásában találhatunk 2016. évben a tavalyi 
évhez képest. 

Évek óta huzamosan csökkenő tendencia tükröződik a vagyon elleni bűncselekményeknéL Az 
előző évhez képest 197-tel kevesebb bűncselekményt regisztráltunk a lopásoknál-a betöréses 
lopásokkal együtt - (1601-rőll404-re) amely 12,3%-os csökkenést eredményezett. 

A lopásan belül a személygépkocsi lopások száma 27-tel kevesebb (75-ről 48-ra), amely 36%
os csökkenést mutat. 

A zárt gépjármű feltörések száma 29-el kevesebb 2016. évben,. amely 15,8%-os csökkenést 
eredményezett a tavalyi év hasoilló idöszakához képest (183-róll54-re csökkent). 

2016. évben a lakásbetörések száma 16-tal kevesebb, amely 11,9%-os csökkenést mutat a 
tavalyi évhez képest (134-rölll8-ra csökkent). 

2016. évben 8-al kevesebb rongálás bűncselekményt regisztráltunk a kerületben 2015. évhez 
képest, ami 5,8%-os csökkenéstjelent (137-ről129-re csökkent). 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 
értékelése. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a segítségnyújtás elmulasztása 
bűncselekmények száma 2015 . évben 4-ről, 2016. évben ll-re emelkedett. 

Cserbenhagyás bűncselekményt szintén 2015. évben 2 esetben, 2016. évben l esetben 
regisztrál tunk. 

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján). 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 
2015. évben 41,9%-ról, 2016. évben 44,3%-ra emelkedett. 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 39,7%-ról 
49,1 %-ra emelkedett. 
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A közterületen elkövetett bűncselekmények - kiemelten kezelt bűncselekmények körében -
nyomozás eredményességi mutatója 24,2%-ról 30%-ra emelkedett. 

2.3. A kerület eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 31, 7%-ról 33,1 %-ra 
nőtt. 

A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló 
bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 2015. és 2016-os évben az alábbiak 
szerint alakul: testisértés 68,1%-ról 65%-ra csökkent, súlyos testisértés 61,7%-ról 54,5%-ra 
csökkent, lopás (betöréses lopásokkal együtt) 25,5%-ról23,9%-ra csökkent, lakásbetörés 9,8%
ról 9%-ra csökkent, személygépkocsi lopás 1,4%-róll3,3%-ra nőtt, rablás 45,5%-ról 59,3%-ra 
nőtt, garázdaság 73,5-ről 76,6%-ra nőtt, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények- terjesztói 
magatartások tekintetében- 63,6%-ról 70%-ra nőtt. 

A közbiztonság szempontjából kiemeit érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával 
összefüggő információk 

2016. június 22. napon 19 óra 55 perckor a Budapest X. kerület Népliget Könyves Kálmán 
körúttal párhuzamosan lévő bokros részen kutyasétáltatók a földön fekve egy bokorban 
rátaláltak egy 86 éves tiszafUredi hölgyre, aki körül táskák és ruhanemüle voltak szétdobálva. A 
sértett sokkos, kiszáradt állapotban volt, összefU.ggéstelenül beszélt, a mentők kórházba 
sz állították. 
Az adatgyűjtés során beszerzett adatok alapján megállapításra került, hogy 2016. június 21. 
napon a 12 óra 53 perckor Tiszafüredről induló autóbusszal érkezett Budapestre. A sértett 
kihallgatása több napig nem volt lehetséges. 

lu ügyben lefolytatott nyomozás alapján beazonosítottunk két személyt, egy férfit és egy nőt, 
akik 2016. június 21. napon 16:40 óra körüli időben a Budapest XIV. kerület Stadionak 
autóbusz megállóban megszólították a sértettet, a beszélgetés során a sértettet arról kérdezték, 
merre lakik, hova tart. Az elkövető férfi a sértett két táskáját elvette, azzal az indokkal, hogy 
majd segít neki azt vinni. A sértett elmondta, hogy Budapesten a Lónyai utcában található 
lakásához megy, de előtte vásárolni szeretne. A sértett az elkövető nővel elsétált az l-es 
viszonylatszámú villamosmegállóba. A villamosmegállóban a sértettel tovább beszélgetett, 
melynek során azt állította a sértettnek, hogy budapesti lakásától egy utcával arrébb laknak. Az 
Árpád híd felől érkező villamosra mindhánnan felszálltak. A villamossal egészen a Kőbányai 
út - Könyves Kálmán körút kereszteződéséig utaztak, ahol az elkövető nő a sértetthe belekaro It, 
a villamosról leszálltak és a Könyves Kálmán körúton lévő gyalogátkelőhelyen a Népligetbe 
besétáltak. A Népligetben az elkövetö férfi a sértettet több alkalommal hátulról megütötte és a 
nála lévő kézitáskáját kitépte a kezéből. A sértett a bántalmazás következtében a fóldre esett. 
Az elkövető a megszerzett táskából a sértett pénztárcáját kinyitotta és abból 900.000,- Ft 
készpénzt tulajdonított el. Ezt követően a fóldön fekvő sértetthez lépve a rajta lévő 3 darab 
arany gyűrűt ujjairól leszedték, valamint l db aranyililbevalót a fUiéből kivették. Ezután a 
sértettet magára hagyva távoztak a Népligetből a Könyves Kálmán körút - Kőbányai út 
keresztezödében lévő villamosmegálló ba, ahol az ott álló villamosra felszálltak és egy megállót 
haladva a Vajda Péter úton leszálltak és a Budapest VIII. kerület Vajda Péter utca irányába 
gyalogosan távoztak. A bűncselekménnyel okozott kár: 1.097 .OOO Ft. 
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A fentiek alapján megalapozottan gyanúsíthaták l rendbeli, a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény 365. §(l) bekezdés a) ponijába ütköző és a (3) bekezdés g) pontjaszerint 
minősülö büncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál 
fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette erőszakkal illetve az élet 
vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel megvalósítva bűntettének elkövetéséveL 

2. A tulajdon elleni szabálysértések 

A tulajdon elleni szabálysértés elkövetésemiatt indult eljárások száma valamelyest emelkedést 
mutat. Az előző évi eljárásokhoz viszonyítva, a bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses 
felderítési mutató szinte megegyezik a lopások mutatószámával. Ez a szám lehetne jóval 
magasabb is, azonban itt is el kell mondani, hogy a cselekmények eikövetési helye, ideje és 
körülményei sok esetben nehezítették a felderítést. 

3. Közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások az elsődleges adatok 

A köztekedési előadó feladata a szakhatósági engedélyek kiadása, a közlekedési balesetekkel 
kapcsolatos megkeresések megválaszolása, statisztikák vezetése volt. 
A 2015. évhez képest 2016. évben bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma enyhe 
emelkedést mutat. A legtöbb baleset oka az elsőbbségadási szabályok megszegése, mely során 
számtalan esetben gyalogos vagy kerékpáros az okozó, illetve részese a balesetnek. 
Az elsőbbségadási szabályok be nem tartásamiatt történt személyi sérüléses balesetek elemzése 
során megállapítható, hogy legtöbbször az "elsőbbségi jog" kiharcolása miatt következik be 
személyi sérüléses baleset. 

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

2015. évben 2016. évben 

Összes balesetek száma 227 240 

Halálos 4 3 

Súlyos sérüléssei járó 57 52 

Könny ű sérüléssei járó 166 185 

Adataink szerint a reggeli és a délutáni órákban van a legtöbb anyagi káros baleset, melynek 
legfőbb oka a kapitányság illetékességi területén áthaladó - az agglomerációból munkába, 
illetve a munka befejezését követően hazafelé tartó -jelentős járműforgalom. 
Az elkészült baleseti statisztika alapján megállapítható, hogy a bekövetkezett személyi 
sérüléses balesetek kialakulása nem köthető egy-egy helyszínhez, a kerület jellegéből is 
adódóan szétszórtan jelentkeznek. 
2016. évben kétheti rendszerességgel sebességméréseket hajtottunk végre a kerület 
közZekedési/eg frekventált helyszínein a közZekedési balesetek és szabálysértések 
visszaszorítása érdekében. 

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

l. Közterületi jelenlét mértéke és az ún. 19 megyés program végrehajtásának tapasztalatai 

A közterületi jelenlét mértéke 2016. évben az előző évhez képest nem változott, TIK járőrpárost 
kellett tervezni a Rendészeti Osztálynak a TIK reagálásának biztosítására. 
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Ezen felül az Örs Vezér téren a Rendőrkapitányság állománya a Fővárosi Rendészeti 
Igazgatósággal közösen teljesített szalgálatot 

A "19 megyés program" keretében ugyancsak kerületi közterület-felügyelővelláttunk el közös 
szolgálatot, jellemzőerr a Körösi Csoma sétányon, illetve egyéb olyan közterületeken (az l-es 
villamos vonala, valamint az Újhegyi sétány), ahol az aktuális bűnügyi helyzet alapján indokolt 
volt a rendőri jelenlét és ellenőrzés. 
V égrehajtásában a rendészeti, a bűnügyi és az igazgatásrendészeti állomány egyaránt részt vett. 
Ennek köszönhetően a nyilvános helyek, valamint közterületek közbiztonsága nőtt, az Örs 
Vezér téren a nappali időszakban a mozgóőri szolgálat állandó jelleggel fenntartottuk, melynek 
köszönhetőerr az aluljáróban a szabálysértések, illetve bűncselekmények száma csökkent. 
A hét minden napjára l járőrpárost kellett terveznünk az elfogott, előállított és őrizetbe vett 
személyek kísérésének a végrehajtására. 
Kiemeit idegenforgalmi területként jelentkezik a kerületben a Népliget, melyet a Rendészeti 
Osztály szalgálatos állománya folyamatosan ellenőrzött, megerősítő erőként lovas, illetve 
kutyás járőr került vezénylésre a turisztikai idényben. 
Több esetben kaptunk segítséget a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztályától 
és a Készenléti Rendőrségtől is, szolgálatellátásuk főként a bűnügyileg fertőzött Hős utcára és 
környékére koncentrálódott. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata - főbb intézkedési mutatók 

Elfogás Előállítás Helyszíni Biztonsági Tulajdon Szabálysértési 
bírság intézkedés elleni feljelentés 
(fő) szabálysértés 

2015. 1009 762 3 484 389 73 1769 
2016. 902 856 3 655 539 101 1631 

3. A rendezvénybiztosítások 

2016. évben 5 alkalommal hajtottunk végre a FTC kézilabda csarnokában, illetve a Syma 
Csarnokban megtartott kiemeit kockázatú mérkőzés során biztosítási feladatokat. 
A Honvéd és az FTC vízilabda mérkőzéseinek a biztosítása, melyek normál kockázatú 
sportrendezvények voltak, felügyeleti szolgálattal, visszatérő ellenőrzéssei kerültek 
végrehajtásra. 
2016. évben a népszavazással kapcsolatos rendőri feladatokat végrehajtottuk, melyek során 
rendkívüli esemény nem történt. 
Szintén nagy terhet rótt az állományra a 2016. évi Halottak Napjával kapcsolatos rendőri 
feladatok végrehajtása, melyet a Rendészeti Osztály beosztottai már 2016. október Ol-jén 
megkezdtek az ország legnagyobb temetőjében. 

4. Körzeti megbizottak tevékenységének értékelése 

Számos esetben vettek részt a KMB Alosztály beosztottjai iskolai nevelő és felvilágosító 
programokon, osztályfőnöki órákon ezzel is erősítve és segítve a diákok nevelését. 
A területen "Iskola Rendőre" programot folytat az alosztály állománya, mely programról a 
visszajelzések pozitívak voltak mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről. 
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2016. év folyamán a Körzeti MegbíZotti Al osztályon 2 fO beosztott, szolgálati feladatai ellátása 
mellett körözési tevékenység tárgykörében szürő, kutató munkával került megbízásra, mely 
rendkívül sikeresnek bizonyult. A kiváló munkavégzésüknek köszönhetően 2016. évben több 
száz személy került elfogásra az Rtv.33 . §(l) bekezdés b) pontja miatt. 
2016. évben a Körzeti Megbizatti Alosztály számos esetben hajtott végre társszervek 
megkeresésével kapcsolatos feladatokat. 
A körzeti megbízottak kapcsolattartása 2016. évben folyamatos volt, melybe az önkormányzati 
képviselők, az intézmények, szervezetek képviselőin kívül bevonásra kerültek a társasházak 
gondnokai, közös képviselői. 
Az ALFA Polgárőr Egyesület és a Kőbányai Polgárőrség tagjai egész évben segítséget 
nyújtottak a kerületben megtartott rendezvények és biztosítási feladatok végrehajtásában. 
Emellett a Fővárosi Közterület-felügyelettel és a Kőbányai Közterület-felügyelettel naponta 
láttunk el közös járőrszolgálatot, a közös járőrpárokkal is növelve a lakosság szubjektív 
biztonság érzetét 
A továbbra is szaros együttműködés keretében a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tagjaival 
rendszeresen ellenőrzésre kerültek a külterületi részek, hajléktalan személyek valamint a 
kerület területén található Újköztemető is. 
A rendelkezésünkre álló adatok elemzését követően ellenőrzéseket tartottunk, melyek célja a 
közbiztonság növelése, körözött személyek kiszürése és a köztekedési szabályok betartása volt. 

5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányitási központ müködése 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának reagálási idejét -
mely a küldés kezdeményezése és a riasztott egység helyszínre érkezése közötteltelt időt jelenti 
- 2015. évi átlagos 18:50 perces reagálási időhöz képest 2016. évben csökkenés észlelhető, a 
reagálási idő 14:00 perc átlagosan 
Egy időszakban egyszerre több cím regisztrálása a címek torlódását eredményezte, amely 
megnehezítette a munkavégzést. 

6. Igazgatásrendészeti tevékenység 

Al Szabálysértési eljárás 

A szabálysértési eljárások során a szabálysértési hatóság eleget tett tényállás-tisztázási 
kötelezettségének, a szükséges eljárási cselekmények foganatosítása, ügyintézési határidők 
betartása- indokolt esetben meghosszabbítása-, a határozat alaki és tartalmi követelményeinek 
betartása mellett. 

Az előadók a szabálysértési felelösségre vonásban mind a bírságolás, mind a járművezetéstől 
eltiltás tekintetében a következetességet betartották. A Szabálysértési Hatóság az Engedély 
nélküli vezetés és A közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés esetén minden 
esetben eltiltást alkalmazott, a szabálysértés nagyfokú baleset, illetve társadalomra 
veszélyességére figyelemmel, továbbá amennyiben a visszaesés szabályait figyelembe véve a 
jogszabály kötelezővé tette. 

A Szabálysértési Hatóság gondoskodott a meghallgatás nélkül hozott határozatok ellen 
benyújtott meghallgatási kérelmek elbírálásáról, illetve a meghallgatással hozott határozatok 
ellen benyújtott kifogások illetékes bíróságra való feltelj esztésérőL 
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Amennyiben az eljárás alá vont személy a pénzbírságot 30 napon belül nem fizette meg, 
részletfizetési, halasztási kérelmet nem terjesztett elő, végrehajtási eljárás került lefolytatásra 

Az elzárással sújtható bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések tekintetében lefolytatta az 
előkészítő eljárást, illetve a jogszabályi feltételek fennállása esetén intézkedett az elkövető 
gyorsított bíróság elé állítására. 

B/ Engedélyügyi tevékenység 

Engedélyügyi tevékenység során az Igazgatásrendészeti Osztály elbírálta az egyem 
vállalkozóként, illetve az egyéni cég vagy gazdasági társaság keretében, valamint a 
személyesen végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, vagyonvédelmi rendszert 
tervező és szerelő tevékenységre és magánnyomozói tevékenységre beadott kérelmeket 
Továbbá ellenőrizte a fentiek alapján kiadott engedélyek, igazolványokjogszerű felhasználását, 
illetve a jogszabályok betartását. 

7. A bűn- és balesetmegelőzés 

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

Hatóságunknál a bűnmegelözési tevékenységet az iskolai bűnmegelözési 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 prograrnek során. A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában, valamint a 
Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskolában bűnmegelőzési tanácsadói tevékenység 
keretében heti két- két napon rendöri jelenlétet és programot biztosítunk. 

A D.A.D.A. program sajátosságánál fogva az iskolai tanórai rendhez igazodik. Hatóságunknál 
egy fó D.A.D.A., valamint EllenSzer oktatásra jogosult, képesítéssel rendelkező oktató, a 
bűnmegelőzési tanácsadó látj a el ezt a feladatot. 
2016. évben folytatódott a 2014. évben indított "a szülőkkel együtt a drogok ellen" program, 
melynek keretében havi rendszerességgel a Kis Pongrác Közösségi Házban drogprevenciós 
fogadóórát illetve konzultációs ügyeletet tartott a bűnmegelözési tanácsadó. 

D.A.D.A. program 

2016. évben a programban négy általános iskola vett részt. Négy alsó tagozatos osztályban (kb. 
l 00 fő), illetve 40 felső tagozatos osztályban (kb. l OOO fó), mindösszesen ll 00 fő tanuló 
részvételével zajlott az oktatás. 

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. 
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Időskorúakkal való kapcsolat 

Az áldozattá válás szempontjából kiemeit kockázatú csoportoknak számító időskorúakra 
fokozott figyelmet fordítottunk az év folyamán. Az Áldozatvédelmi Szakmai Együttmüködési 
Rendszer programban résztvevő szervezetek közötti összefogásnak köszönhetően, különféle 
bűnm.egelőzési programokkal, tanácsokkal, fellúvásokkal az idős korosztály szélesebb rétegeit 
sikerült elérni. Az év folyamán két nagyszabású, időseknek szóló fórumot szerveztünk, ahol az 
ő általuk előzetesen igényelt, és őket érintő témákat dolgoztuk fel meghívott szakemberek 
segítségéveL 

Ezen kívül más idős szervezetek (pl. Havasi Gyopár Alapítvány, Stroke betegek klubja) 
számára tartottunk a témában felvilágosítást, illetve az őket érintő bűncselekmények 
megelőzését segítő ismertető anyagat osztottunk ki számukra. 

7.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

A gyermekek- és fiatalkorúak által, illetve a sérelmükre elkövetett jellemző 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 bűncselekményfaj ta. 
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 öt általános iskola összes felső tagozatos osztályának, valamint két 
középiskola 9. évfolyamcs tanulóinak tartottunk bünmegelőzési órákat az őket érintő 
bűncselekmények vonatkozásában. 
Kiemeit témakörök voltak minden korosztályban a biztonságos intemethasználat, és a designer 
drogok témakörei. 

7.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

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 köszönhetően 

gyorsabban reagálhatnak a nagy körültekintést igénylő helyzetekben. 
3 esetben éltünk a jogszabályok adta- ideiglenes megelőző távoltartás- lehetőségéveL 

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 a KEF pályázat keretében 
több célzott program is megvalósulhatott, melyeknek lebonyolítását, szervezését hatóságunk 
képviselője a KEF koordinátorral együtt vállalta. Minden iskolába eljuttattuk saját 
prospektusunkat "designer drogokról szülőknek" címmel. 
Emellett a KEF konferenciát szervezett a designer drogokról az iskolák és a segítő szervezetek 
számára, ahol a bűnmegelőzési tanácsadónk is előadást tartott. 
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A jelenlegi működési struktúra, mely a Bárka Gyermek- és Családsegítő Központ szervezetén 
belül működteti a K.EF -et véleményünk szerint nem a kellő súlyt adja a szervezetnek, ezért 
javasoljuk, hogy önálló egységként és költségvetéssei kerüljön kialakításra a K.EF. 

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 két alkalommal tartottunk a szakterületen tevékenykedő szervezetek 
számára addiktológiai műhelyt. 

Szeptemberben, az iskolai szülői értekezletekre a kerület általános- és középiskoláiba a K.EF 
tagok személyesen vittek ki drogprevenciós prospektust, melyet átadtak a szülőknek. A 
prospektus tartalmazta a kerületben drogproblémákkal is foglalkozó összes szervezet 
elérhetőségét. 

7.5. A baleset-megelőzési tevékenység 

A 2016. évben baleset-megelőzési tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítottunk a 
közlekedéssel kapcsolatos oktatásra, nevelésre. Célunk a helyes köztekedési kultúra fiatal 
korban történő elsajátítása. 
Számos baleset-megelőzési előadást tartottunk az iskolákban, civil szervezeteknél, és egyéb 
nevelési intézményekben. 
A gyerekek részére rajzpályázatokat, közlekedési vetélkedőket szerveztünk és bonyolítottunk 
le. 

A köztekedési előadók és az iskolarendőrök óvodákban, általános iskolákban elméleti 
foglalkozásokat, KRESZ előadásokat, baleset-megelözési órákat tartottak, versenyeket, 
KRESZ-szel kapcsolatos vetélkedöket szerveztek. Gyakorlati foglalkozások keretén belül 
kerékpáros ügyességi versenyek kerültek megszervezésre, gyakorló tesztpályák kerültek 
kialakításra. 
A Fekete István Általános Iskolában gyermeknapon és a Zrínyi llona Gimnáziumban 
autómentes napon vettünk részt. 

Az óvodások MINI-KRESZ versenyen, Pindur-Pandur Ki Mit Tud-on, Óvodások 
Bábversenyén, rajzpályázaton; az iskolások: Kerékpáros Iskola Kupán; Ki amester két keréken 
budapesti döntöjében; Láthatósági napon vettek részt. 

Az iskolarendőrök a kerület iskaláiban több alkalommal vettek részt hatósági fórumokon, 
iskolai rendezvényeken, osztályfőnöki órákon, illetve szülői értekezleteken, ahol a tanárok és a 
szülők jelezhették a felmerülő problémáikat akár a közlekedéssel, akár az iskola rendjével 
kapcsolatosan. Az oktatási intézmények pedagógusai és az iskolarendőrök közötti 
kapcsolattartás folyamatos. 

A tanév kezdete előtt az iskolák környezetében ellenőriztük a közlekedés biztonságát szolgáló 
jelzőtáblák, útburkolatijelek, felfestések meglétét. 

A tanév kezdetén szeptember hónapban megszervezésre került, hogy a tanítás megkezdése előtt 
es után rendöri jelenlét legyen az iskolák előtt, amelynek során a kerületben működő polgárőr 
egyesületek, és a Közterület-felügyelet segítette a munkánk.at. 
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A kerületben szervezett rendezvényeken - mint például Szent László napok, Autómentes nap, 
Polgárvédelmi nap, Rendvédelmi nap - jelen voltunk, ahol KRESZ elméleti és ügyességi 
versenyeket szerveztünk nagy sikerrel. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály kerékpárokat 
és "részeg" szemüveget biztosított a részünkre. Ezeken a rendezvényeken társszervek is 
bevonásra kerültek, mint pl a Magyar Autóklub, vagy a kerület kerékpáros egyesülete. 

Az Óhegy parkban kiépített kerékpáros KRESZ tanpályával rendelkezünk, amelyet a gyerekek 
nagy előszeretettel vesznek igénybe. 

A kerületben működő kerékpáros egyesület a korábbi évekhez hasonlóan idén is kerékpártúrát 
szervezett Isasze gre, illetve autómentes napot a Sportliget be, a rendőrkapitányság bevonásávaL 

Az iskolák nyári szünideje alatt heti két órában KRESZ foglalkozást tartottunk a nyári napközis 
táborokban. 

A balesetek számának visszaszorítása érdekében havonta közlekedési akciókat szerveztünk, 
illetve a_központilag meghatározott közlekedési akciókat is végrehajtottuk, amelyek főként az 
ittas gépjármüvezetők kiszürésére, a balesetek számának csökkentésére, a kerékpárosok 
ellenőrzésére, biztonsági öv használatára és a gyermek biztonsági eszközök használatának 
elmulasztásának ellenőrzésére terjedtek ki. 
Az akciók idején a balesetveszélyes útkereszteződésekben állandó közlekedési ellenőrzést 
hajtottunk végre. 

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.) Javaslatot tettünk a Gyakorló utcában és 
a Kerepesi úton gyalogos átkelőhely lámpás átkelövé történő átalakítására, illetve a Zágrábi út 
és a Gém utcai kereszteződés biztonságosabbá tételére, illetve az óvoda Iniatt gyalogos 
átkelőhely létesítésére. 

Napi kapcsolatban állunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat dolgozóival, 
a Kőbányai Baleset-megelőzési Bizottság választott tagjaival, valamint a közutakkal és a 
forgalomtechnikai fejlesztésekkel foglalkozó előadókkal. 

7.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése 

Az iskolarendőri feladatokat az adott oktatási intézménybe delegált területi körzeti megbízottak 
látták el. A feladatrendszer támogatása érdekében a rendőrkapitányság illetékességi területén 
működő Alfa Polgárőr Egyesület és a Kőbányai Polgárőrség munkatársai folyamatosan 
bevonásta 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 büncselekmények 
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 szaigálati feladatokat a magas színvonalú szakmai tapasztalataiknak 
köszönhetőerr kiválóan végrehajtották. 
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Az oktatási intézmények közvetlen környezetében (oktatási intézmények bejáratai, gyalogos 
átkelőhelyek, oktatási intézményekhez vezető útszakaszok) az állomány és a polgárőr 
egyesületek tagjai - fOként gyalogosan - forgalomirányítási, jelzőőri és forgalomsegítési 
feladatokat láttak el a közúti balesetek megelőzése céljából, mely nagymértékben hozzájárult a 
bűnmegelőzési feladatok végrehajtásához. 

A 2016. év tekintetében elmondható, hogy a kapitányság és az oktatási tanintézmények között 
megfelelő volt az információáramlás~ 

lu oktatási tanintézményekbe delegált körzeti megbízottak megfelelő hely és 
személyismerettel rendelkeztek. Több alkalommal bűnmegelőzési propagandatevékenységet 
folytattak és különböző közlekedési szóróanyagokat osztottak ki. 

8. Együttműködés 

8.1. Az önkormányzattal folytatott együttműködés értékelése 

Az Önkormányzat által szervezett rendvédelemért felelős szervezetek koordinációján a 
rendőrkapitányság képviseltette magát. 

A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondható, hogy a karnerarendszer bővítésére 
tekintettel a térfigyelő központban a karnerarendszer figyelését végzők száma emelkedett. 

A hatósági ellenőrzések alkalmával nagyon jó együttműködés alakult ki az Önkormányzat 
Hatósági Főosztályával . 

Adományozás 

A Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 29 főnek biztosított 50.000,- Ft 
értékű tárgyjutalmat kiemelkedő teljesítmény elismeréséért. 

A Körzeti Megbízotti Alosztály az Újhegyi sétány 12. szám alatt található körzeti megbízotti 
irodában végzi tevékenységét. 

21 db új öltözőszekrényt kaptunk használatba a rendészeti állomány munkakörülményeinek 
javítása céljából. Ezzel 69 db-ra nőtt az Önkormányzat által biztosított öltözőszekrények száma. 

A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is nyújtott 19 fő számára albérleti díj 
támogatást, mely nagyban hozzájárult az állomány megtartásához. 

Korábbi évben egy személygépkocsit kaptunk használatba az Önkormányzattól, melyhez 
hasonlóan idén is megszavazta a képviselő-testület immár két személygépkocsi használatba 
adását, melyek várható 2017. évtől fogják a szolgálatellátást segíteni. 
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8.2. 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 
konzultáci óban. 

8.3. Egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete 

A civil szervezetek közill kiemelkedően jó a kapcsolatunk a Havasi Gyopár Szociális, 
egészségügyi, kulturális, segítő közhaszn ú Alapítvánnyal. N agy segítségünkre vannak az 
időskorúak áldozattá válásával kapcsolatos prevencióban. 

Az év végi ünnepekkel k~pcsolatos feladatok során 2016. november 24-től december 31-ig 
jelen voltunk az ÁRKÁD Uzletközpontban, mely nagymértékben elősegítette a biztonságérzet 
növelését, továbbá a bűncselekmények, szabálysértések megelözését. 

8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 

Kapitányságunk illetékességi területén működő három polgárőr egyesülettel együttműködési 
megállapodás van érvényben. 
A kerületi polgárőr vezetőkkel a közterületi szolgálatszervezés érdekében rendszeresen 
összehangoló megbeszélésekre került sor a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat épületében. Egyeztettünk a kerületünkben történt Iciemelt bűncselekményekről 
és a közrendet érintő fontosabb eseményekről, illetve az észrevételek alapján a 
bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében szükséges azonnali és hosszú távú 
feladatokat is megbeszéltüle 

A közös j árőrszolgálatok ellátásakor kiemel t figyelmet fordítottunk a közrend és a közbiztonság 
fenntartására, különös tekintettel a csomópontok, csoportképző helyek, aluljárók, 
buszpályaudvarok és vasútállomások környezetére. 

Összességében elmondható, hogy a heti koordinációs megbeszéléseknek köszönhetően a 
kapitányság és a három polgárőr egyesület között az információáramlás folyamatos volt. A 
közös feladatok végrehajtása során minden intézkedést a hatályos jogszabályok alapján 
folytattunk le. 

8.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés 

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal 2013. május 14. óta van érvényes együttműködési 
megállapodásunk. 
A kapitányság illetékességi területén a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai és a 
Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottjai havi, kiemeit 
időszakokban napi rendszerességgel láttak el közösen szolgálatot a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat által biztosított nagy teljesítményű terepjáró gépjárművekkeL 
A közös őrszolgálatok ellátása során kiemeit figyelmet fordítottunk az illetékességi 
területünkön található külterületek (például: Terebesi erdő, Rákospatak) közrendjének és 
közbiztonságának fenntartására. 
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A Kőbányai Közterület-felügyelettel aközös szalgálatot együttműködési megállapodás alapján 
hajtottuk végre. 
A közterület-felügyelők 2015. április Ol. napjától, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
hivatásos állomány tagjaival együtt látnak el közterületi reagáló egység feladatkört, amely a 
Budapest X. kerület Gergely utcai épületben üzemelő térfigyelő központ irányítása alatt áll. 
A szalgálatot napi rendszerességgel 12 órás váltásban a közterület-felügyelet által biztosított 
gépjárművekkel történik. 
A közös szolgálat ellátás az előző évhez képest bővült a Liget téren, valamint a közbiztonsági 
helyzetnek megfelelően a kerület különbözö pontj ain. 

Összességében elmondható, hogy az információáramlás mindkét szervvel folyamatos volt, az 
együttműködés problémamentes volt. 

A.z Önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával kapitányságunkon 
2016. október hónapban konzultációs fórumot és az ÁSZER-rel kapcsolatos megbeszélést 
tartottunk, illetve június hónapban Járási Közbiztonsági Egyeztető Fóromra került sor. Mindkét 
fórum eredményesen zárult, a felszínre került problémákra közös megoldást kerestünk. A 
mindennapi munka során egymással együttműködő szervek kapcsolatát tovább erősítette a 
fórumon való tapasztalatcsere. 

IlL Összegzés 

Az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve 2016. évre kitűzött céljaink 
az alábbiak szerint valósultak meg. 

l. ÁSZER program működtetése: sikeres a program, jól működik a rendszer, jó a koordináció. 
2. Bűncselekmények számának csökkentése megvalósult 
3. Közterületi intézkedési tevékenységfolwzása: megvalósult, magasabb szinten működik. 
4. Humánerőforrás kezelése A jelenlegi munkatársak megtartását szalgálták a munka- és 
elhelyezési körülmények javítására irányuló intézkedéseink, ennek ellenére a fluktuációt 
továbbra sem sikerült csökkentenünk. 
5. Bűnmegelőzés előtérbe helyezése: megvalósult, nagy hangsúlyt fektetünk rá, hatékony a 
bűnmegelőzésitevékenység. 

2017. év kieme/t feladatai: 

l . A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes 
befejezések arányának növelése, 
2. A közlekedésbiztonsági helyzet tovább javítása, különösen a halálos balesetek és a 
balesetekben meghalt személyek számának csökkentése, a 2016. évi kedvező folyamatok 
fenntartása, 
3. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri 
tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel 
és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás, 
4. A belső ügyviteli folyamatok elektronizálásának folytatása, az elektronikus ügyvitel és 
ügyintézés kiterjesztése, az elektronikus ügyintézésről szóló törvényből és az új eljárási 
törvényekből eredő követelményekre történő felkészülés. 
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