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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

I. Tartalmi összefoglaló

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület
2019. évi munkatervének megfelelően dr. Gyetvai Tibor rendőr ezredes, kapitányságvezető
elkészítette a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, amely a település közbiztonságának helyzetéről , a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szól, továbbá az azzal kapcsolatos feladatokat
tartalmazza a számok tükrében, összehasonlítva azokat az előző időszak adataival.
A beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
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B udapest, 2019 . apn

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. S a ó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2019. (...... ) határozata
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
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2. melléklet az előterjesztéshez

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITANYSAG
X. KERÜLETI RENDŐRKAPITANYSAG
1102 Budapest Harmat u. 6-8.
Telefon, Fax: 263-7200

BESZÁMOLÓ JELENTÉS
•

a BR K X. kerületi

BudapesL 2019. április 08.

. J

Rendőrkapitányság

2018. évi tevékenységéről

Bevezetés
Kapitányságunk illetékességi területe 32,5 négyzetkilométer területű, 73831 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 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, illetve a Monori utcai
nagykereskedelmi egységek vonzanak. A külföldi személyek nagy része kínai és vietnami
származású.
Nyolc munkásszálló és hét hajléktalanszálló található Kőbányán, ami bűnügyi szempontból
szintén jelentőséggel bír. A kerületben működik a Budapesti Fegyház és Börtön Közép-Európa
legnagyobb börtönkomplexuma, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI)
és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú, Venyige utcai objektuma. A kerületben
van az Újköztemető Magyarország legnagyobb sírkertje.
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság munkáját 2018. évben a rendőrkapitányság
illetékességi területén az önkormányzat és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a
kerület közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés alapján az 5 fokozatos skálán 4,5-re
értékelték.

I. Közbiztonsági helyzet értékelése
1. A

bűnügyi

1

helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A regisztrált bűncselekmények számának vizsgálata során megállapítható, hogy az előző évhez
képest 27,9%-kal kevesebbet regisztráltunk a kerületünkben, azaz 4136-ról 2984-re csökkent a
regisztrált bűncselekmények száma.

1.2. A regisztrált

bűncselekmények

100 OOO lakosra vetített aránya, változása

(bűnügyi

fertőzöttség).

A 100 ezer lakosra vetített aránya a regisztrált
évhez képest 2018. évben 3846,4-re csökkent.

bűncselekmények

vonatkozásában a korábbi

A kiemelten kezelt bűncselekményeknél 2017. évhez képest 2058,5-re csökkent.

Az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények Budapest X. kerület közigazgatási területén valósultak
meg, míg a nyomozáseredményesség az eljáró szerv, BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság által regisztrált
befejezett nyomozások alapján mérhető .
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1.3. A kerület területén regisztrált kiemelten kezelt
alakulása.

bűncselekmények

számának

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2017. évben 1916-ról 2018-ban 1597-re csökkent,
ami 16,6 %-os csökkenést jelent.
A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a garázdaságok száma
2018 . évben a tavalyi évhez képest.

169-ről

176-ra emelkedett

2018-ban a lopások száma (betöréses lopásokkal együtt) 1329-ről 1071-re csökkent. A
személygépkocsi lopások száma 63-ról 25-re, míg a zárt gépjármű-feltörések száma 164-ről 99re csökkent az előző évhez képest.
Évek óta huzamosan csökkenő tendencia tükröződik a rablás bűntett vonatkozásában, melyek
száma az előző évhez képest 13-al kevesebb, 2017-ben 36, 2018-ban 23 deliktumot
regisztráltunk.
1.4. A kiemelten kezelt
szöveges értékelése.

bűncselekmények

körén kívüli fontosabb

bűncselekmények

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a segítségnyújtás
bűncselekmények száma 2017. évben 17-ről 2018. évben 9-re csökkent.
1.5. A közbiztonság szempontjából kiemelt
nyomozásával összefüggő információk

érdeklődést

kiváltó

elmulasztása

bűncselekmény

Évek óta jelentős erőt fordítottunk a Hős utcai kábítószer kereskedelem visszaszorítására, de a
tavalyi évben végre sikerült áttörést elérnünk.
A hosszú ideig tartó aprólékos adatgyűjtés, ügyfeldolgozás, értékelés-elemzést követően 2018.
október 16-án hatóságunk a kerületi Ügyészség szakmai segítségével hajtott végre egy
szervezett, összehangolt akciót a Budapest X. kerület Hős utca 15/B. alatti lakóházban, mivel a
hatóságuknál kábítószer kereskedelem bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban szükségessé
vált a lakások, valamint a bent tartózkodó személyek ellenőrzése. Az adott helyszínen több
ingatlan és személy került ellenőrzésre, akik a rendelkezésünkre álló információk alapján a fenti
bűncselekménnyel összefüggésbe hozhatók. Ennek során elfogásra és előállításra került 21
személy, akik közül 14 fő ellen kábítószer kereskedelem megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás letartóztatásuk mellett. A házkutatások alkalmával lefoglalásra került többféle, eltérő
mennyiségű kábítószergyanús anyag, nagyobb összegű készpénz és különböző műszaki
eszközök, valamint a kábítószerek elosztásához, csomagolásához szükséges anyagok. A
nyomozás során azóta még több személyt vontunk az ügy kapcsán eljárás alá kábítószer
kereskedelem miatt és jelenleg 25 fő ellen folyik büntetőeljárás a Hős utcai események kapcsán
ebben az ügyben.
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2. A

bűnüldöző

munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján).

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
2017. évben 49,3%-ról 2018. évben 61,6%-ra emelkedett.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált
mutatója.
A közterületen elkövetett
70,6 %-ra emelkedett.

bűncselekmények

bűncselekmények

nyomozáseredményességi

nyomozáseredményességi mutatója 57,7 %-ról,

A közterületen elkövetett bűncselekmények - a kiemelten kezelt bűncselekmények körében nyomozáseredményességi mutatója 35,4%-ról 51 %-ra emelkedett.

2.3. A kerület eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
A kiemelten kezelt
50 %-ra nőtt.

bűncselekmények

bűncselekmények

nyomozáseredményességi mutatója 38,6%-ról

A lakosság, kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2017. és 2018. évben az alábbiak szerint
alakult: testi sértés 70,3%-ról 80,8%-ra nőtt, súlyos testi sértés 68,1 %-ról 71,8%-ra emelkedett,
lopás (betöréses lopásokkal együtt) 29%-ról 40,8%-ra nőtt, lakásbetörés 13,8%-ról 19,8%-ra
nőtt, személygépkocsi lopás 22,4%-ról 20,8%-ra csökkent, rablás 54,1 %-ról 75 %-ra csökkent,
garázdaság 79,5%-ról 89,3%-ra nőtt.

3. A tulajdon elleni szabálysértések
2018. évben 118 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatti eljárás, amely kis
növekedést jelent a 2017. évi 111 eljárásához képest.

mértékű

A tulajdon elleni szabálysértések, kifejezetten a bolti lopások felderítési mutatói kimagaslóak,
mivel szinte megegyeznek a lopások mutatószámával.
Az ismeretlen tettes ellen indult bolti lopások felderítési mutatóinak elemzése alapján
megállapítható, hogy a cselekmények elkövetési helye, ideje és körülményei sok esetben
nehezítették a felderítést.

4. Közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A 2017-es évhez képest a 2018-ban bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma enyhe
növekedést mutatott. A legtöbb baleset az elsőbbségadási szabályok megszegése, illetve a
kanyarodási szabályok megszegése miatt következett be, amelyek során több esetben gyalogos
vagy kerékpáros volt az okozó vagy a részes.
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balesetek száma

halálos kimenetelű

súlyos kimenetelű

könnyű kimenetelű

2017

2017

2017

218

52

165

Az elsőbbségadási szabályok megszegése miatt bekövetkezett személyi sérüléses balesetek
elemzése során megállapítható, hogy legtöbbször az „elsőbbségi jog" kiharcolása „okozta" a
balesetek személyi sérüléses jellegét.
Az elkészült baleseti statisztika alapján megállapítható, hogy a bekövetkezett személyi
sérüléses balesetek nem köthetők egy-egy helyszínhez, a kerület jellegéből is adódóan azok
szétszórtan jelentkeztek.
Az egyes baleseti helyszíneken, illetve olyan útszakaszokon, ahol szűrő-ellenőrző tevékenység
megfelelő biztonsággal végrehajtható, rendszeres közlekedési ellenőrzések (álló ellenőrzés,
sebességmérés) kerültek végrehajtásra.
A 2018. évben kiszabott bírságok és szabálysértési feljelentések jellemzően lejárt műszaki
érvényesség, lejárt vezetői engedély, illetve kézben tartott mobiltelefon, valamint közlekedési
jelzőtábla hatálya alatti elsőbbségadási utasítások figyelmen kívül hagyása miatt kerültek
kiszabásra.
A közlekedési balesetek szempontjából a kerület „balesetveszélyesebb" helyei a Bihari út Szállás utca - Fertő utca, ahol a villamospálya miatt sok a baleset, a Maglódi út - Újhegyi út
kereszteződése a nagy forgalom miatt, továbbá a Gyömrői út, ahol a gyalogosok szabálytalan
közlekedése okozza a balesetek többségét.
5. Az illegális migráció helyzete

Rendészeti
Szervek
Közrendvédelmi
Főosztály
koordinálásával
folyamatosan hajt végre az illegális migrációt érintő ellenőrzéseket. A
rendőrkapitányság részéről kiemelten azon helyszínek kerülnek ellenőrzésre , ahol migránsok
jelenhetnek meg (illegális szálláshelyek, legális, olcsó szálláshelyek, kamionparkolók,
pályaudvarok). 2018-ban az összehangolt intézkedéseknek megfelelően a közrendet és
közbiztonságot negatívan befolyásoló jogsértő tevékenységet nem tapasztaltunk. A kerületben
található vasútállomások, szálláshelyek visszatérő ellenőrzése indokolt, azonban illegális
migrációhoz kapcsolódó intézkedésre a vizsgált időszakban nem került sor.
A

BRFK

Rendőrkapitányságunk
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II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága

Budapest X. kerület utolsó becsült népessége a 2018. évi adatok alapján 73.831 fő (Budapest
utolsó becsült népessége a 2018. évben: 1.749.734 fő), amely Magyarország lakosságának 0,75
%-a, Budapest lakosságának 4,22 %-a. A 2018. decemberi létszámadatok alapján a
rendszeresített összes (kerületi) létszám: 87 fő, a meglévő állomány a tiszti állománnyal együtt
68 fő.
Jelenleg a rendszeresített létszámot tekintve egy fő közrendvédelmi rendőrre 848,6 lakos
jut, a meglévő létszám tekintetében ugyanezen számítás szerint 1 fő rendőrre 1085,75
lakos számítható.
A rendszeresített létszámot figyelembe véve 1 km 2-re jutó közrendvédelmi rendőrök száma
illetékességi területünkön 2,67 fő, a meglévő létszám alapján azonban 2,09 fő az eredmény.
Heti bontásban 17 egységet kell terveznünk a Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban:
TIK) közvetlen alárendeltségébe az állampolgári bejelentésekre történő reagálás érdekében.
Folyamatosan ellenőrizzük a forgalmasabb bevásárlóközpontok közvetlen környezetét,
valamint a közbiztonsági szempontból jelentőséggel bíró közlekedési csomópontokat, így az
Örs vezér tere ellenőrzésében a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködésben,
napi váltásban osztozunk 10.00 óra és 22.00 óra közötti időtartamban 1 fő hivatásos állományú
rendőr és 1 fő közterület-felügyelő feladatellátásával.
Az állampolgári bejelentésekre történő reagálás érdekében a rendőrkapitányság által biztosított
egységek megadott rend szerint minden 2. héten kiegészülnek 1. napszakban (08.00-20.00 óra
közötti időtartamban) az „Egy járőr-egy gépkocsi'; szolgálati formában résztvevő állománnyal
oly módon, hogy azon a héten, amelyen a szolgálati formához nem kell biztosítanunk az
állományukból rendőrt, 1 fő sebességellenőrzési feladatokat lát el külön terv szerint.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata - főbb intézkedési mutatók
A 2018-as év során a TIK közvetlen alárendeltségébe tervezett reagáló egységeket folyamatos
szolgálatszervezéssel, gyakori átcsoportosításokkal tudtuk biztosítani. Mind az intézkedések,
mind a rendőri jelentések alaki és tartalmi színvonalának a tekintetében javulás mutatható ki.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (1) bekezdés a)
pontja alapján foganatosított elfogások száma az előző év időszakát tekintve 2018. évben 14,29
%-os csökkenést mutat, ezen elfogási ok alapján történt intézkedések száma 441 főről 378 főre
csökkent. Az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján foganatosított bűncselekmény gyanúja
miatti előállításokat tekintve szintén csökkenés tapasztalható, mely 356 főről 291 főre,
százalékos mértékben 18,26 %-os csökkenést mutat.
A szabálysértési feljelentések száma a vizsgált időszakban 1505 darab, mely a 2017. év hasonló
időszakához képest 22, 74 %-os csökkenést jelent (2017. évben 1948 fővel szemben).
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A helyszínbírságolási tevékenységben a megbírságolt személyek számát tekintve
megállapítható, hogy 2018. évben az előző évhez viszonyítva 21 ,26 %-os csökkenés
mutatkozik (3627 főről 2856 főre csökkent). A kiszabott összeg alakulása is hasonló képet
mutat, a csökkenés mértéke 12,96 %-os.
A Készenléti Rendőrség

megerősítő erőként történő

szolgálatellátása

A rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Hős utca 15/A. és Hős utca 15/B. szám
alatti lakóépületek körzetében 2018-ban a Készenléti Rendőrség fokozott jelenlétével
(túlnyomó többségben mellérendeltségben) biztosította a közrend és közbiztonság fenntartását.
A fokozott ellenőrzések folyamataként 2018. október 16-án ugyanezen lakóépületek több
lakásában összehangolt és célirányos bűnügyi műveletre és intézkedések bevezetésére került
sor, melynek célja a kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer-fogyasztással, kábítószerbirtoklással összefüggésben elkövetett jogsértések elkövetőinek elfogása és hatékony
elszámoltatása, a jogsértések felszámolása, a bűncselekmények nyomainak felderítése, a
bizonyítási eszközök megtalálása volt. A komplex rendőri intézkedésekbe többek között a
Készenléti Rendőrség munkatársai is bevonásra kerültek.
A Készenléti Rendőrség csoportjai a fentieken túl az állampolgárok biztonságérzetének
szavatolása érdekében mellérendeltségben (úgynevezett gördülő szolgálat) több esetben láttak
el szolgálatot a Budapest X. kerületi Liget tér (Kőbánya-Alsó) , Kápolna tér, Élessarok alatti
helyszíneken, preventív jelleggel.
3. A rendezvénybiztosítások

A kerületben végrehajtott rendezvénybiztosítások jellemzően az ünnepnapok idejére estek,
azonban a legnagyobb esemény a kerületben a Kőbányai Rendvédelmi Napok és a Szent László
Napok voltak, melyek biztosítását a társszervekkel együtt hajtottuk végre.
A Népligetben található a Ferencváros női kézilabda szakosztálya, mely „hazai" mérkőzéseit a
Kőbányai úton lévő sportcsarnokban, illetve Érden, az Érd Arénában tartotta. A vízilabda
mérkőzéseket a Budapest-Honvéd Kőér utcai, valamint a Ferencváros vízilabda szakosztály
Népligetben található uszodájában rendezték meg. Ezen mérkőzések biztosítása a megerősítő
erőkkel , kapitányságunk feladata volt.
4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A területen „Az iskola rendőre" programban részt vesz az alosztály állománya, mely
programról a visszajelzések pozitívak voltak mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről.
Több esetben vettek részt az alosztály beosztottjai iskolai nevelő és felvilágosító programokon,
osztályfőnöki órákon, ezzel is erősítve és segítve a diákok nevelését.
A körzeti megbízottak rendszeresen vettek részt a TIK küldések végrehajtásában, a
megemelkedett számú átkísérések miatt számtalan esetben kerültek átcsoportosításra-, TIK
feladatokra.
A körzeti megbízottak kapcsolattartása 2018. évben folyamatos volt, melybe az önkormányzati
képviselők, az intézmények, szervezetek képviselőin kívül bevonásra kerültek a társasházak
gondnokai, közös képviselői is.
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5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ

működése

A bejelentésekre történő reagálás érdekében a kerületi rendőrkapitányságok által biztosított
egységek kiegészülnek I. napszakban az „Egy járőr-egy gépkocsi" szolgálati formában
résztvevő állománnyal, valamint a kerületi rendőrkapitányságok által biztosított, 24 órás
lefedettséggel feladatot ellátó bűnügyi „forrónyomos" egységekkel, amely további 22
egységgel növelik az összesített egységszámokat.
A bűnügyi és rendészeti jelenlétről szóló 29/2014. (X.02) BRFK intézkedés (a továbbiakban:
Intézkedés) a BRFK TIK, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési
Osztály, valamint a rendőrkapitányságok részére határozza meg a bűnügyi _és rendészeti
jelenléttel kapcsolatos feladatokat a Budapest területén elkövetett bűncselekmények
hatékonyabb felderítése, a gyors és hatékony reagálás érdekében. Fenti intézkedés 3 prioritási
szintet határoz meg a bűncselekményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggésben.
Az I. napszakban az egyes régiókban szolgálatot teljesítő közterületi rendőri egységek átlagosan
2,4 és 3 óránként teljesítettek állampolgári bejelentésre történő reagálást, amely saját régiónk
tekintetében 2,4 óránként történő irányításban realizálódott. Ugyanezen adat a II. napszak
vonatkozásában nem mutat jelentős eltérést.
A 2018. évben jelentkező tapasztalatok alapján kimondható, hogy a TIK működése
folyamatosan fejlődött, mely megjelenik az állampolgári bejelentések közvetítése, valamint az
azzal kapcsolatos információk közlése terén. A TIK és a közterületi egységek együttműködése
immár elérte a hatékonyság azon fokát, hogy az eredményként értékelhető, a kommunikáció és
az együttműködés néhány problémától eltekintve ideális.
A TIK által kiadott címekre küldött járőrpár a meghatározott átlagosan 20 percen belül kiért.

6. Igazgatásrendészeti tevékenység értékelése
A/ 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.
A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a 2018. évben (2032 db) iktatott
szabálysértési eljárások száma 10, 79 %-os növekedést mutat a 2017. évben iktatott ügyek (1834
db) számához képest.
Az előadók a szabálysértési felelősségre vonásban mind a bírságolás, mind a járművezetéstől
eltiltás tekintetében a következetességet betartották.
A szabálysértési hatóság az Engedély nélküli vezetés esetében minden esetben járművezetéstől
eltiltás intézkedést is alkalmazott, míg A közúti közlekedés rendjének megzavarása
szabálysértés elkövetése esetén csak kivételes esetben mellőzte azt, figyelemmel e
szabálysértések nagyfokú baleset, illetve társadalomra veszélyességére.
A meghallgatások száma (722 db), a 2017. évhez (776 db) viszonyítva
mutat.
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csökkenő

tendenciát

A meghallgatás nélkül hozott határozatok (2111 db) esetében 132 ügyben kérte az eljárás alá
vont személy a meghallgatását, melynek elbírálásáról a szabálysértési hatóság gondoskodott. A
meghallgatással hozott határozatok esetében kifogással 42 esetben élt az eljárás alá vont
személy, mely a tavalyi évhez képest (59) csökkenést mutat. A benyújtott kifogások illetékes
bíróságra való felterjesztésére történő intézkedés minden esetben megtörtént.
Jelentős emelkedés mutatható ki a Szabs. tv. 199/B. § szerinti Új pszichoaktív anyaggal
kapcsolatos szabálysértés vonatkozásában (2017-ben - 45 db, 2018-ban - 60 db, mely
elsősorban a 2017. évben Budapest, X. kerület Hős utca és környéke tekintetében végrehajtott
akciók eredménye.

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 számában kismértékű
növekedés mutatkozott. E szabálysértések tekintetében a hatóság 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 egyéni
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, igazolványok jogszerű felhasználását,
illetve a jogszabályok betartását.
7. A

bűn-

7.1. A

és

balesetmegelőzés

bűnmegelőzési

tevékenység helyzete, folyamatban

lévő

programjai

Hatóságunknál a bűnmegelőzési tevékenységet az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó (IBT)
végzi.
A bűnmegelőzési tevékenység nagyon nagy része az iskoláskorú gyermekek körében zajlik,
vagy órarend szerűen beépülve az iskolai programjukba, vagy a nem tanulási időben szervezett
szabadidős programok során. Együttműködési megállapodás van érvényben a Magyar Gyula
Kertészeti Szakközépiskolával, valamint a Giorgio Perlasca Vendéglátó ipari
Szakközépiskolával, ahol a bűnmegelőzési tanácsadói (IBT) tevékenység keretében heti
rendszerességgel rendőri jelenlétet, oktatási- tanácsadási programot biztosítunk.
A D.A.D.A. program - sajátosságánál fogva - az iskolai tanórai rendhez igazodik.
Hatóságunknál egy fő D.A.D.A. valamint ELLEN-SZER oktatásra jogosult, képesítéssel
rendelkező oktató látja el ezt a feladatot a bűnmegelőzési tanácsadó személyében.
Az év során folytatódott a „a szülőkkel együtt a drogok ellen" program, melynek keretében havi
rendszerességgel drogprevenciós fogadóórát illetve konzultációs ügyeletet tartott a
bűnmegelőzési tanácsadó.
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7.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
D.A.D.A. program

A programban, ebben a tanévben négy általános iskola vesz részt. Négy alsó tagozatos
osztályban (kb. 100 fő) , illetve 44 felső tagozatos osztályban (kb. 1100 fő) , mindösszesen 1200
fő tanuló részvételével zajlott az oktatás.
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 - pedagógus továbbképzési napok, szülőértekezletek alkalmával
bűnmegelőzési programokat tartsunk.
Az iskolai

bűnmegelőzési

tanácsadók tevékenységének jellemzése

Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó tevékenysége nagyobb részt az iskolai színtereken zajlik.
Ez által szoros kapcsolatban van az iskolában mind a tanárokkal mind a diákokkal. Jelenléte,
elérhetősége a mindennapok során jelent segítséget a különféle iskolai problémák, konfliktusok
korai megoldásában.
A tanórai előadások alkalmával a diákok a biztonságérzetüket szolgáló ismerethez,
információhoz jutnak, amik a mindennapokban való jobb eligazodásukhoz járul hozzá„
A 2018-as évben a középiskolákból több csoportot is a bűnmegelőzési tanácsadó vitt el a
,,Tudattörő" drogprevenciós szabaduló szobába.
Az iskolák rendezvényein, szakmai napjain szintén igénylik a szakmai előadásokat,
információkat, egyéb szakirányú programok szervezését. Mindezekre az év során több
alkalommal is sor került. Az iskolákban a szülői értekezletek, szülői fórumok alkalmával
lehetőség nyílt a szülőkkel is kapcsolatba kerülni.
Az iskolában felmerülő problémák esetén jelzéssel élt a megfelelő szervezet(ek) felé.
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése

A gyermekek- és fiatalkorúak által, illetve a sérelmükre elkövetett jellegzetes bűncselekmények
a telefonlopások, rablások, garázdaságok, illetve az online térben zajló különféle bántalmazási
formák.
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
kiemelt helyet kapott az ilyen irányú bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről tartott
felvilágosítás, és részletesen foglalkoztunk az ilyen jellegű bűncselekmények büntetőjogi
következményeivel is.
2018. évben öt általános iskola összes felső tagozatos osztályának, valamint két középiskola 9.
évfolyamos tanulóinak tartottunk bűnmegelőzési órákat az őket érintő bűncselekmények
vonatkozásában (iskolai erőszak, cyber-bulling).
Kiemelt téma volt minden korosztályban a biztonságos internethasználat és a designer drogok
témakör. Az év során két alkalommal hirdettük meg a „ nyitott rendőrség " programunkat,
amikor a kerület több iskolájából is diákok, osztályok látogattak el hozzánk és ismerkedtek a
rendőrségi munkával.
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7.3. A hozzátartozók közötti

erőszak

helyzete

Az értékelt időszakban a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével
kapcsolatos feladatokat szakszerűen végrehajtottuk.
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos elsődleges feladatokat a körzeti megbízottak valamint
a készenléti csoport munkatársai végezték tekintettel arra, hogy nagyobb helyismeretüknek,
tapasztalatuknak köszönhetően gyorsan és szakszerűen tudnak reagálni a nagy körültekintést
igénylő helyzetekben. 7 esetben éltünk a jogszabályok adta - ideiglenes megelőző távoltartás lehetőségével. Szervezeten belüli érzékenyítő képzéssel segítettük az intézkedő rendőrök
szakmai felkészültségét. A jelzőrendszeri tagokkal a rendszeresen megtartott egyeztetéseken,
megbeszéléseken tekintettük át a kapcsolódási pontokat és együttműködési lehetőségeket a
hatékonyabb munkavégzés érdekében.
7.4. Áldozatvédelem, az időskorúakkal való kapcsolat

Az áldozattá válás szempontjából kiemelt kockázatú csoportoknak számító időskorúakra
fokozott figyelmet fordítottunk az év folyamán. Az Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési
Rendszer (a továbbiakban: ÁSZER) programban résztvevő szervezetek közötti összefogásnak
köszönhetően különféle bűnmegelőzési programokkal, tanácsokkal, felhívásokkal az idős
korosztály szélesebb rétegeit sikerült elérni. Az év folyamán számukra 7 nagyszabású idős
fórumot szerveztünk, ahol két téma kapott kiemelt hangsúlyt, a trükkös lopások valamint a
vagyonvédelem. Emellett az idős szervezetek által előzetesen igényelt és őket érintő témákat
dolgoztuk fel meghívott szakemberek segítségével.
Ezen kívül más szervezetek, pl. Havasi Gyopár Alapítvány, Stroke betegek klubja számára
tartottunk a témában felvilágosítást idős korúak számára, továbbá az őket érintő
bűncselekmények megelőzését segítő ismertető anyagot, vagyonvédelmi eszközöket adtunk át
részükre.
Megelőző

vagyonvédelem

Az idős klubokban és idős fórumokon nagy hangsúlyt fektettünk a vagyon- és betörésvédelmi
eszközök, lehetőségek széleskörű ismertetésére.
Partnerként részt vettünk a Közbiztonsági Közalapítvánnyal, valamint a Szent László
Gimnáziummal együttműködésben a „Legyen tered!" bűnmegelőzési projekt
megvalósításában.
A kerületi nyári napközis táborokban a bűnmegelőzési programok során kiemelt figyelmet
fordítottunk a vagyon - és lakásbetörések elleni védelem kérdésére. Ezt segítette a
bűnmegelőzési társasjátékunk is.
A kerület nagy tömegeket vonzó rendezvényein (Szent László Napok, Rendvédelmi Napok) a
témával kapcsolatos szóróanyagokkal, szakmai ajánlásokkal jelentünk meg.
Kitelepüléseken népszerűsítettük a „Bike Safe", valamint a „Házhoz megyünk" programokat.
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7.5. A kábítószer prevenció helyzete
A kerületi bűnmegelőzési munka másik sarkalatos pontja a helyi Kábítószerügyi 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.
Emellett a KEF konferenciát szervezett a designer drogokról a pedagógusok és a segítő
szervezetek munkatársai számára, ahol a bűnmegelőzési tanácsadó is előadást tartott.
A KEF szervezésében két középiskolában kortárs segítő képzés zajlott (16 fő) diák számára.
Jobb agyféltekés rajztanfolyamot bonyolítottunk le általános iskolások számára, mint értelmes
szabadidő eltöltési alternatívát.
Az éves munka során teljesítettük a drogstratégiában megfogalmazott célkitűzéseket.
Pedagógusok,

szülők

számára prevenciós tevékenység

A 2017/2018-as tanév során is folytatódott a szülők és pedagógusok számára a kiemelt
bűnmegelőzési témákban tartott előadás sorozat. Az év során öt iskolában, összesen 12
alkalommal került sor ilyen jellegű program megvalósítására.
7.6. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei
tevékenységének és programjainak bemutatása

(fővárosi) baleset-megelőzési

bizottság

2018. évben baleset-megelőzési tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítottunk a
közlekedéssel kapcsolatos oktatásra, nevelésre. Célunk: fiatal korban elsajátítani a helyes
közlekedési kultúrát.
Számos baleset-megelőzési előadást tartottunk az iskolákban, civil szervezeteknél, idősek által
látogatott szervezeteknél és egyéb nevelési intézményekben.
A gyerekek részére rajzpályázatokat, közlekedési vetélkedőket szerveztünk és bonyolítottunk
le.
A közlekedési előadók és az iskolarendőr óvodákban, általános iskolákban elméleti
foglalkozásokat, KRESZ előadásokat, baleset-megelőzési órákat, versenyeket tartottak,
KRESZ-szel kapcsolatos vetélkedőket szerveztek. Gyakorlati foglalkozások keretén belül
kerékpáros ügyességi versenyek kerültek megszervezésre, gyakorló tesztpályák kerültek
kialakításra.
Az óvodások MINI-KRESZ versenyen, ,,Pindur-Pandur", ,,Ki Mit Tud"-on, Óvodások
Bábversenyén, rajzpályázaton; az iskolások Kerékpáros Iskola Kupán; a Ki a mester két
keréken budapesti döntőjében és a Láthatósági napon vettek részt.
Az iskolarendőrök a kerület iskoláiban több alkalommal vettek részt 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 bejárásokat végeztünk, ellenőrizve a közlekedés
biztonságát szolgáló jelzőtáblák, útburkolati jelek, felfestések meglétét.
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A tanév kezdetén szeptember hónapban megszervezésre került, hogy a tanítás megkezdése előtt
és végén rendőri jelenlét legyen az iskolák előtt. Ahová nem jutott rendőr, ott a kerületben lévő
Óhegy Polgárőr Egyesület és a Közterület-felügyelet segítette a munkánkat.
A kerületben szervezett rendezvényeken - mint például Szent László napok, Autómentes nap,
Polgári Védelmi 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 1s
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 Isaszegre, illetve autómentes napot a Sportligetbe, a rendőrség bevonásával.
Az iskolák nyári szünideje alatt heti két órában KRESZ foglalkozást tartottunk a nyári napközis
táborokban.
A balesetek számának visszaszorítása érdekében havonta központi közlekedési akciókban
vettünk részt, mely főként az ittas gépjárművezetők kiszűrésére, a baleset számának
csökkentésére, a kerékpárosok ellenőrzésére, biztonsági öv használatára és a gyermek
biztonsági eszközök használatának elmulasztásának ellenőrzésére terjedt ki.
Az akciók idején, a balesetveszélyes útszakaszokon 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 sebességmérést szerveztünk.)
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.
7.7. Az iskola

rendőre

program értékelése

A kerületben az iskolarendőri feladatokat az arra kijelölt 2 fő körzeti megbízott látta el. A
feladatrendszer támogatásához a rendőrkapitányság illetékességi területén működő Alfa
Polgárőr Egyesület és az Óhegy Polgárőr Egyesület munkatársai folyamatosan bevonásra
kerültek. A feladatokkal összhangban az iskolarendőri feladatokat ellátó 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 köszönhetően 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 - főként gyalogosan - forgalomirányítási, jelzőőri és forgalomsegítési
feladatokat láttak el a közúti balesetek megelőzése céljából, mely nagymértékben hozzájárult a
bűnmegelőzési feladatok végrehajtásához.
A 2018. 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 iskolarendőri feladatok végrehajtása során Streit Siegfried
r.főtörzsőrmester, és Faddi Rita r. törzsőrmester kiemelkedően teljesítette a szolgálati feladatait.
8.

Együttműködés

8.1. Az önkormányzattal folytatott

együttműködés

értékelése

A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondható, hogy a kamerarendszer bővítésére
tekintettel a térfigyelő központban a kamerarendszer figyelését végzők száma emelkedett.
Jelenleg a térfigyelő kamerarendszer 102 kamerából áll, melynek üzemeltetését 2017. január
01-jei hatállyal a Kőbányai Közterület-felügyelet vette át.
A hatósági ellenőrzések alkalmával nagyon jó együttműködés alakult ki az Önkormányzat
Hatósági Főosztályával.
A Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 55 főnek biztosított 50.000 Forint
értékű tárgyjutalmat kiemelkedő teljesítményük elismeréseként.
2018. évben a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Hős utca 15/B.
és a Bihari u. 8/c. szám alatti épületben biztosított helyiséget részünkre határozatlan idejű
szerződés alapján.
A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is nyújtott 19 fő számára albérleti díj
hozzájárulást, mely nagyban hozzájárult az állomány megtartásához, emellett az Önkormányzat
részéről 2 db hűtőszekrény használatba adásáról szóló szerződés született.
A Kőbányai Közbiztonságáért Közalapítvány szobakerékpárt és fekvenyomó
adományozott 250.000 Forint értékben az állomány egészségmegőrzése céljából.
8.2.

Együttműködés

padot

az ügyészi szervezettel

Sikereinket illetve a hatékony és közös munkánkat nagyban elősegíti, hogy egy épületben
vagyunk a területileg illetékes Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészséggel. Mindennapi és
közvetlen kapcsolatban vagyunk velük, maximálisan segítőkészek állásfoglalásoknál és
konkrét ügyek megbeszélésénél egyaránt. Vezetőik hasonló szemlélettel és nagy szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, akik partnerek a szakmai konzultációban.
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8.3. A civil szervezetekkel történő

együttműködés

értékelése

Az önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával kapitányságunkon
2018. június hónapban Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumra és ÁSZER-rel kapcsolatos
megbeszélésre került sor, illetve 2018. október hónapban konzultációs fórumot és az ÁSZERrel kapcsolatos megbeszélést tartottunk. 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.
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.
Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok során 2018. november 26-tól december 31-ig
jelen voltunk az ÁRKÁD Üzletközpontban, mely nagymértékben elősegítette a biztonságérzet
növelését, továbbá a bűncselekmények, szabálysértések megelőzését.
8.4. A

polgárőr

együttműködési

egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
megállapodások száma, az ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

2018. évben az Első „MotorVéd" Polgárőr Egyesülettel kötöttünk együttműködési
megállapodást.
Ezzel együtt három polgárőr egyesülettel lett érvényben lévő együttműködési
megállapodásunk.
Egyeztettünk a kerületünkben történt kiemelt bűncselekményekről és a közrendet érintő
fontosabb eseményekről, illetve az észrevételek alapján a bűncselekmények megelőzése és
visszaszorítása érdekében szükséges azonnali és hosszú távú feladatokat is megbeszéltük.
A közös járőrszolgálatok ellátásakor kiemelt figyelmet fordítottunk a közrend és a közbiztonság
fenntartására, különös tekintettel a csomópontok, csoportképző helyek, aluljárók,
buszpályaudvarok és vasútállomások környezetére.
Összességében elmondható, hogy a rendszeres 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-e óta van érvényes együttműködési
megállapodásunk.
A kapitányság illetékességi területén a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai és a
Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottjai havi, kiemelt
időszakokban napi rendszerességgel láttak el közösen szolgálatot.
A közös őrszolgálatok ellátása során kiemelt figyelmet fordítottunk az illetékességi
területünkön található külterületek (például: Terebesi erdő, Rákospatak) közrendjének és
közbiztonságának fenntartására.
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A Kőbányai Közterület-felügyelettel a közös szolgálatot együttműködési megállapodás alapján
hajtottuk végre.
A közterület-felügyelők 2015 . április 01. 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 szolgálat napi rendszerességgel 12 órás váltásban a közterület-felügyelet által biztosított
gépjárművekkel történik.
A közös szolgálatellátás az előző évhez képest bővült a Liget téren, valamint a közbiztonsági
helyzetnek megfelelően a kerület különböző pontjain.
Összességében elmondható, hogy az információáramlás mindkét szervvel folyamatos volt, az
problémamentes volt.

együttműködés

III. Összegzés
Az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve a 2018. évre
céljaink az alábbiak szerint valósultak meg.

kitűzött

1. Az általános országgyűlési képviselőválasztás helyi szintű feladatainak biztosítása
megvalósult.
2. Az új büntetőeljárásról szóló törvény változásaira való felkészülés: hatályba lépését követően
alkalmazását zökkenőmentesen végrehajtottuk.
3. Nyomozáseredményesség javítása kiemelt ügyekben: teljesült.
4. Társszervekkel való együttműködést újabb együttműködési megállapodás aláírásával
bővítettük.

5. A rendészeti mutatók és a reagálási idő javítása megtörtént.
6. Intézkedési kultúra fokozására nagy hangsúlyt fektettünk, rendszeresen oktatást tartottunk az
állomány részére.

2019. év kiemelt feladatai:
1. Az európai parlamenti és az önkormányzati képviselő választások helyi szintű feladatainak
biztosítása.
2. Nyomozáseredményesség javítása a kiemelt bűncselekmények vonatkozásában.
3. Rendészeti intézkedések fokozása, kiemelten a baleseti okokra vonatkozóan.
4. Lakossági kapcsolattartás.
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