Önkormányzati beszámoló
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság
2019. évi tevékenységéről
Bevezetés
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) illetékességi
területe 32,5 négyzetkilométer, a lakosság száma 78030 fő.
A kerületben jelentős az átmenő forgalom, tekintettel arra, hogy két metró vonalán fekszik
olyan közlekedési csomópontokkal, mint az Örs vezér tere, a Kőbánya-Kispest Metró- és
Vasútállomás, Kőbánya alsó, Kőbánya felső és Rákos vasútállomás, valamint a Népliget
autóbusz-pályaudvar, 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 többsége kínai és vietnami
származású.
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. Kőbányán nyolc
munkásszálló és hét hajléktalanszálló működik, továbbá a kerületben található az Újköztemető,
amely Magyarország legnagyobb sírkertje.

I. Közbiztonsági helyzet értékelése 1
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A regisztrált bűncselekmények számának vizsgálata során megállapítható, hogy az előző évhez
képest 565 deliktummal kevesebbet regisztráltunk a kerületünkben, azaz 2984-ről, 2419-re
csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2018. évben 1015-ről 2019. évben 1074-re
kismértékben (59-cel) emelkedett.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
Budapest X. kerületi 2019-es népességi adatok (78030 fő) alapján a bűncselekmények 100 ezer
lakosra vetített aránya a regisztrált bűncselekmények vonatkozásában a korábbi évhez képest
(3846,4) 2019. évben tovább csökkent, 3100,1-re.
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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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1.4. A kerület területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2018. évben 1597. A korábbi évekhez hasonlóan
a csökkenés tovább folytatódott. Ez a számadat 2019. évben 1372.
A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a garázdaságok száma az előző évi adathoz képest
176-ról,140-re csökkent.
2019. évben a lopások száma (a betöréses lopásokkal együtt) 1071-ről, 877-re csökkent. A
személygépkocsi lopások száma 25-ről, 9-re, míg a zárt gépjármű-feltörések száma 99-ről, 62re csökkent az előző évhez képest.
Évek óta huzamosan csökkenő tendencia tükröződik a rablás bűntett vonatkozásában, melyek
száma az előző évhez képest 5-tel kevesebb (18), 2018-ban 23 deliktumot regisztráltunk.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése
A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a segítségnyújtás elmulasztása
bűncselekmények száma 2018. évben 9, míg 2019. évben 13. Cserbenhagyás bűncselekményt
2018.-2019. év viszonylatában nem regisztráltunk a kerületben.
1.6. A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény
nyomozásával összefüggő információk
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 184. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1)
bekezdése szerint minősülő kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, kereskedéssel
elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt
büntetőeljárás indult 6 férfi és 2 nő ellen, akik 2019.01.01. és 2019.10.02. között a Budapest,
X. kerület Bihari utca 8/C. szám alatti helyen „varázsdohány”, valamint „biofű” fantázianevű
új pszichoaktív anyagot tartalmazó növényi anyagra, valamint "kristály" fantázianevű anyagra
nézve értékesítő tevékenységet folytattak a társasházban és annak környezetében megjelenő
fogyasztók számára. Mivel az év elején több állampolgári bejelentés érkezett, hogy a megjelölt
ingatlan környezetében bódult személyek vannak, így 2019. október 02-án megtartott rendőri
akció keretében 16 főt bűncselekmény gyanúja miatt előállítottunk, 9 főt gyanúsítottként
hallgattunk ki és 3 (cél)személy tekintetében körözést rendeltünk el. 9 személy letartóztatásra
tettünk előterjesztést.
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 2018. évben 61,6%, mely számadat 2019. évben kis mértékben 57,9%-ra csökkent.
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 70,6%-ról,
62%-ra csökkent.
2.3. A kerület eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 50%-ról, 43,5%-ra
csökkent.
A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2018. és 2019. évben az alábbiak szerint
alakult:
A testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 80,8%-ról,73,8%-ra, a súlyos testi sértés
nyomozáseredményességi mutatója 71,8%-ról, 56,9%-ra csökkent.
A lopás (betöréses lopásokkal együtt) nyomozáseredményességi mutatója 40,8%-ról, 34,3%ra, a lakásbetörés nyomozáseredményességi mutatója 19,8%-ról, 13,2%-ra csökkent, míg a
személygépkocsi lopás nyomozáseredményességi mutatója 20,8%-ról, 37,5%-ra emelkedett.
A zárt gépjármű feltörések nyomozáseredményességi mutatója 10,1%-ról, 14,5%-ra
emelkedett.
A rablás nyomozáseredményességi mutatója 75%-ról, 52,9%-ra, a garázdaság
nyomozáseredményességi mutatója 89,3%-ról, 81,6%-ra csökkent.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója - terjesztői
magatartások tekintetében - 42,9%-ról, 64,3%-ra nőtt.
3. A tulajdon elleni szabálysértések
2019. évben 162 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatti eljárás, amely
közel 30%-os mértékű növekedést jelent a 2018. évi 118 eljáráshoz képest.
A tulajdon elleni szabálysértések közül kifejezetten a bolti lopások felderítési mutatói
kimagaslóak, amelyek szinte megegyeznek a lopások mutatószámaival.
4. Közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A kerület területén jelentősen megnőtt az áthaladó gépjármű forgalom, főleg a reggeli
munkakezdés idején és a munkaidő végeztével, a délutáni órákban.
A megnövekedett gépkocsik száma miatt gyakran torlódások alakulnak ki, a gépkocsivezetők
kevésbé lesznek toleránsak a közlekedés többi résztvevőjével szemben, kevésbé figyelnek a
kerékpárral és a gyalogosan közlekedőkre, abban az esetben is, ha a szabályok betartásával
közlekednek. A gépkocsival közlekedők sok esetben nem mérik fel helyesen a követési távolság
nagyságát, figyelmetlenek a sávváltásnál, valamint az elsőbbség szabályainak betartása során.
Ezen túlmenően a fényjelző készülék tilos jelzését is hajlamosak figyelmen kívül hagyni,
amellyel szintén nő a baleset kialakulásának kockázata.
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A kerület jelentős közlekedési csomópontokkal rendelkezik (Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó,
Kőbánya felső vasútállomások), valamint itt található az Örs vezér terén elhelyezkedő Árkád
bevásárlóközpont nagy utasforgalommal és jelentős tömegközlekedéssel.
A kerületben olyan jelentős ipari létesítmények és kiszolgáló üzemek is találhatóak, mint a
Richter Gyógyszergyár, Égis Gyógyszergyárak, Dreher Sörgyár, amelyek működéséhez
nagymértékű szállítókapacitás, illetve jelentős gépjárműforgalom köthető.
A kerület legnagyobb mértékben balesetveszélyes kereszteződése – ahogyan a korábbi években
is - a Maglódi és az Újhegyi út kereszteződése volt, melynél a megtett intézkedések
(figyelemfelhívó táblák, sebességkorlátozás, sebességmérés) ellenére továbbra is magas volt a
személyi sérüléses balesetek száma. 2019. évben itt összesen 17 db közlekedési baleset történt,
amelyből 6 db anyagi káros, és 11 db személyi sérüléses baleset volt. A Budapest Közút Zrt.től kapott tájékoztatás alapján 2020. évben a kereszteződésben lámpás forgalomirányítás kerül
kiépítésre.
A gyalogos balesetek jelentős része visszavezethető arra, hogy sokszor túlságosan bíznak
védettségükben, figyelmetlenül lépnek az úttestre, vagy egyszerűen rosszul becsülik meg a
közeledő jármű távolságát, sebességét, vagy takarásból lépnek az úttestre, esélyt nem hagyva
ezáltal a járművezetőnek a megállásra. A gyalogosok között a gyerekek és az időskorúak életkori sajátosságaik miatt - a veszélyhelyzetet nehezebben mérik fel, ezáltal fokozott
figyelmet érdemelnek.
A Budapest, X. kerületben a kerékpárutak hossza: 5,119 kilométer.
A kerékpárosok - a gyalogosok mellett - a közúti közlekedés legvédtelenebb képviselői közé
tartoznak. Napjainkban már nemcsak a szabadidős tevékenységeken belül van fontos szerepe,
hanem egyre inkább a munkába (vagy tanintézménybe) járás eszköze is.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a
továbbiakban: KRESZ) utóbbi években hatályba lépett módosításai jelentős mértékben
érintették a kerékpáros közlekedést. A KRESZ módosítás egyrészt új fogalmakat és útburkolati
jeleket vezetett be, másrészt liberalizálta a kerékpáros közlekedés szabályait.
Jelentős probléma, hogy a kerékpározó gyermekek - a közúti közlekedés teljes jogú tagjaiként
– nem rendelkeznek a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen szabályok ismeretével.
A fenti két közlekedői csoportot érintő, hatékony rendőri
közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenységre van szükség.

fellépésre

és

aktív

A közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása
érdekében folytatott tevékenység
A 2018-as évhez képest, a 2019-ben bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma enyhe
növekedést mutat (235-ről, 261-re). A legtöbb baleset oka az elsőbbségadási szabályok
megszegése, illetve a kanyarodási szabályok megszegése (melyek során több esetben gyalogos
vagy kerékpáros az okozó vagy a részes). A vizsgált időszakban 2018. évhez képest a könnyű
sérüléses közúti közlekedési balesetek számában emelkedés volt tapasztalható (176-ról, 208ra), a súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma (56-ról, 50-re) csökkent, a halálos
közúti közlekedési balesetek száma stagnált (3-3).
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Az elkészült baleseti statisztika alapján megállapítható, hogy a bekövetkezett személyi
sérüléses balesetek – a kerület jellegéből is adódóan - nem köthetőek kifejezetten egy-egy
helyszínhez.
Az egyes baleseti helyszíneken, illetve olyan útszakaszokon, ahol a szűrő-ellenőrző
tevékenység megfelelő biztonsággal végrehajtható, rendszeres közlekedési ellenőrzések (álló
ellenőrzés, sebességmérés) kerültek végrehajtásra.
A 2019. 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 gépjárművel közlekedők körében - a balesetek számának csökkentése érdekében - egész évre
kiterjedően központi és helyi közlekedési akciók, pl.: Tispol akciók, ittas akciók kerültek
megszervezésre, amelyekben eredményesen vettünk részt.
Az ellenőrzés során különös figyelmet fordítunk az ittasság ellenőrzésére, melyre külön helyi
akciók kerülnek megszervezésre, főleg péntek és szombat éjszakánként. Kellő figyelmet
fordítunk a szükséges okmányok meglétére, a gépjárművek műszaki állapotára, illetve minden
második héten, a hét minden napján a kerület legfrekventáltabb útszakaszain
sebességellenőrzést hajtunk végre. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kerületben található
balesetveszélyes helyszínek, útszakaszok, útkereszteződések ellenőrzésére.
A baleseti statisztikák elemzése során, főként a személyi sérüléses balesetek számának, illetve
ezen belül főleg, a kerékpáros és gyalogos elütések számának emelkedését figyeltük meg, ezért
a kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedőket többször ellenőriztük. Az ellenőrzések során
próbáltuk felhívni a figyelmüket a jogkövető magatartásra, - a KRESZ által meghatározott szabályok betartására.
A balesetek megelőzése érdekében nyilatkoztunk a helyi médiában a baleset-megelőzés
fontosságáról, felhívva ezáltal az emberek figyelmét a közlekedési szabályok betartására,
valamint a helyi és központi baleset-megelőzési kampányokra (pl.: Látni és látszani kampány).
2019. évben a közlekedési előadó és az iskola rendőr baleset-megelőzési tevékenysége során
fokozott figyelmet fordított a közlekedéssel kapcsolatos oktatásra, nevelésre. Ezen előadások
célja, hogy minél fiatalabb korban segítsen elsajátítani a helyes közlekedési kultúrát.
Az iskola rendőrök a kerület iskoláiban több alkalommal vettek részt iskolai rendezvényeken,
osztályfőnöki órákon, szülői értekezleten, ahol a tanárok és a szülők jelezhették a felmerülő
problémákat, valamint a közlekedéssel kapcsolatos észrevételeiket.
5. Az illegális migráció helyzete
A
BRFK
Rendészeti
Szervek
Közrendvédelmi
Főosztály
koordinálásával
Rendőrkapitányságunk folyamatosan hajt végre illegális migrációt érintő ellenőrzéseket. A
Rendőrkapitányság részéről kiemelten azon helyszínek kerülnek ellenőrzésre, ahol migránsok
jelenhetnek meg (illegális szálláshelyek, legális, olcsó szálláshelyek, kamionparkolók,
pályaudvarok). 2019-ben a közrendet és közbiztonságot negatívan befolyásoló jogsértő
tevékenységet nem tapasztaltunk. A kerületben található vasútállomások, szálláshelyek
visszatérő ellenőrzése továbbra is indokolt.
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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
Jelenleg illetékességi területünkön 1195,2 lakos számítható 1 fő rendőrre.
Folyamatosan ellenőrizzük a forgalmasabb bevásárlóközpontok közvetlen környezetét,
valamint a közbiztonsági szempontból jelentőséggel bíró közlekedési csomópontokat. Az Örs
vezér tere ellenőrzésében több kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködésben, napi
váltásban osztozunk 10.00 óra és 20.00 óra közötti időtartamban 1 fő hivatásos állományú
rendőr és 1 fő közterület-felügyelő feladatellátásával.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata - főbb intézkedési mutatók
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (1) bekezdés a)
pontja alapján foganatosított elfogások száma az előző év időszakát tekintve 2019. évben
25,4%-os emelkedést mutat, ezen elfogási ok alapján történt intézkedések száma 378 főről 474
főre nőtt.
Az Rtv. 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján foganatosított bűncselekmény gyanúja miatti
előállításokat tekintve szintén emelkedés tapasztalható, mely 291 főről 347 főre, százalékos
mértékben 19,24%-os emelkedést mutat.
A szabálysértési feljelentések száma a vizsgált időszakban 1149 darab, mely a 2018. év hasonló
időszakához képest 23,65%-os csökkenést jelent (2018. évben 1505 fővel szemben tettünk
szabálysértési feljelentést).
Az alkoholszonda alkalmazása (pozitív) 34,17%-kal emelkedett. 2018. évben 120 fővel, 2019.
évben 161 fővel szemben került végrehajtásra.
A helyszínbírságolási tevékenységben a megbírságolt személyek számát tekintve
megállapítható, hogy 2019. évben az előző évhez viszonyítva 28,75%-os csökkenés mutatkozik
(2856 főről 2035 főre csökkent). A kiszabott összeg alakulása is hasonló képet mutat, a
csökkenés mértéke 20,73%-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 a Készenléti Rendőrség 2019. évben fokozott jelenlétével
segítette a közrend és a közbiztonság fenntartását.
A Készenléti Rendőrség csoportjai fentieken túl, az állampolgárok szubjektív
közbiztonságérzetének szavatolása érdekében rendszeresen láttak el szolgálatot a kerülethez
tartozó Népligetben, amely preventív jelentőséggel bírt.
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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 - Rendőrkapitányságunk feladata volt.
4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály állománya részt vesz az „Iskola Rendőre”
programban, melyről a visszajelzések pozitívak voltak mind a tanulók, mind a pedagógusok
részéről. Az alosztály beosztottjai több esetben vettek részt 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, valamint a
megemelkedett számú átkísérések miatt több esetben kerültek átcsoportosításra TIK
feladatokra.
A körzeti megbízottak kapcsolattartása 2019. évben folyamatos volt, amelybe az
önkormányzati képviselők, az intézmények, szervezetek képviselőin kívül bevonásra kerültek
a társasházak gondnokai, közös képviselői is.
5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
Rendőrkapitányságunk közterületi állományának átlagos kiérkezési ideje 2019. évben 12 perc
29 másodperc volt. A vizsgált időszakban Rendőrkapitányságunk vonatkozásában a TIK-be
érkezett bejelentések száma 10056 volt.
6. Igazgatásrendészeti tevékenység értékelése
Szabálysértési eljárás
A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a 2019. évben (1480 db) iktatott
szabálysértési eljárások száma 27,2%-os csökkenést mutat a 2018. évben iktatott ügyek (2032
db) számához képest.
Az előadók a szabálysértési felelősségre vonásban mind a bírságolás, mind a járművezetéstől
eltiltás tekintetében a következetességet betartották.
A járművezetéstől eltiltások száma a 2018. évben 192 db volt, mely a 2019. évben (232 db)
nőtt.
Közel 10%-os emelkedés mutatható ki a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.)
199/B. §-a szerinti Új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés vonatkozásában (2018ban 60 db, 2019-ben 68 db), mely elsősorban a Budapest, X. kerület Hős utca és környéke
tekintetében végrehajtott akciók eredménye.
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Az elzárással sújtható, bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések számában növekedés
mutatkozott (2018-ban 311 db, 2019-ben 399 db). E szabálysértések tekintetében a hatóság
lefolytatta az előkészítő eljárást, illetve a jogszabályi feltételek fennállása esetén intézkedett az
elkövető gyorsított bíróság elé állítására.
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, magánnyomozói tevékenységre beadott kérelmeket.
Ellenőrizte továbbá a fentiek alapján kiadott engedélyek, igazolványok jogszerű felhasználását,
illetve a jogszabályok betartását.
7. A bűn- és balesetmegelőzés
7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
Hatóságunknál a bűnmegelőzési tevékenységet az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó végzi.
A bűnmegelőzési tevékenység nagy része az iskoláskorú gyermekek körében zajlik, vagy
órarend szerűen beépítve az iskolai programjukba, vagy a tanulási időn kívül szervezett
szabadidős programok keretében. Együttműködési megállapodás van érvényben a Magyar
Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolával, valamint a Giorgio Perlasca
Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, ahol a bűnmegelőzési
tanácsadói 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 EllenSzer oktatásra jogosult, képesítéssel rendelkező oktató látja el
ezt a feladatot a bűnmegelőzési tanácsadó személyében.
Az év során folytatódott „a szülőkkel együtt a drogok ellen” program, melynek keretében a
bűnmegelőzési tanácsadó havi rendszerességgel drog prevenciós fogadóórát, illetve
konzultációs ügyeletet tartott.
7.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
A gyermekek és fiatalkorúak által, illetve a sérelmükre elkövetett bűncselekmények jellemzően
a telefonlopások, rablások, garázdaság, illetve az online térben zajló különféle bántalmazási
formák.
Ezekre figyelemmel, a kerületi fiatalok számára szervezett bűnmegelőzési foglalkozásokon
kiemelt hangsúlyt fektettünk az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos
felvilágosításra, valamint ezen bűncselekmények büntetőjogi következményeinek
ismertetésére egyaránt.
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 (drogprevenció, iskolai erőszak, cyberbullying).
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Kiemelt téma volt minden korosztályban a biztonságos internethasználat és a designer drogok
témaköre. Az év során két alkalommal hirdettük meg a nyitott rendőrség programunkat,
amelynek keretében a kerület több iskolájából diákok látogattak el hozzánk, abból a célból,
hogy betekintést nyerjenek a Rendőrség tevékenységébe.
D.A.D.A. program
A programban ebben a tanévben négy általános iskola vett 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, emellett lehetőségünk nyílt arra, hogy sok más,
az iskola által szervezett rendezvény keretében, (iskolai egészségnap, nyári táborok, tematikus
rendezvény napok, pedagógus továbbképzési napok) valamint szülői értekezletek alkalmával
bűnmegelőzési programokat tartsunk.
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének jellemzése
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenysége nagyobb részt az iskolai színtereken zajlik,
ezáltal szoros kapcsolatban van mind a tanárokkal, mind a diákokkal. Jelenléte, elérhetősége a
mindennapok során segítséget jelent a különféle iskolai problémák, konfliktusok korai
megoldásában.
A tanórai előadások alkalmával a diákok biztonságérzetüket szolgáló ismeretekhez,
információkhoz jutnak, amelyek a mindennapokban való eligazodásukat szolgálja.
2019. évben a középiskolákból több csoportot is a bűnmegelőzési tanácsadó vitt el a Tudattörő
drogprevenciós szabaduló szobába.
Az iskolák rendezvényein, szakmai napjain igény mutatkozik szakmai előadások, egyéb
szakirányú programok szervezésére, melyekre az év során 8 alkalommal került sor.
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó az iskolában felmerülő problémák esetén jelzéssel él a
megfelelő szervezet(ek) felé. Az év során erre 6 esetben került sor.
7.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete
Az értékelt időszakban a kapcsolati erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos
feladatokat szakszerűen végrehajtottuk.
A kapcsolati erőszakkal összefüggő elsődleges feladatokat a körzeti megbízottak, valamint a
készenléti csoport munkatársai végezték, tekintettel arra, hogy nagyobb helyismeretüknek és
tapasztalatuknak köszönhetően gyorsabban, szakszerűen reagálhatnak a nagy körültekintést
igénylő helyzetekben. 10 esetben éltünk a jogszabályok adta - ideiglenes megelőző távoltartás
- lehetőségével. Szervezeten belüli érzékenyítő képzéssel segítettük az intézkedő rendőrök
szakmai felkészültségét az ilyen jellegű bűncselekmények esetén való eljárásokhoz. A
jelzőrendszeri tagokkal rendszeres egyeztetéseken, megbeszéléseken tekintettük át a
kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket a hatékonyabb munka érdekében.
Minden indokolt esetben (pl. családi veszekedés, gyermekeket érintő, szülők közötti
konfliktus) értesítjük a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot.
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7.4. Áldozatvédelem, az időskorúakkal való kapcsolat
Az áldozattá válás szempontjából kiemelt kockázatú csoportnak számító időskorúakra fokozott
figyelmet fordítottunk a 2019. év folyamán. Az ÁSZER programban résztvevő szervezetek
közötti összefogásnak köszönhetően különféle bűnmegelőzési programokkal, tanácsokkal,
felhívásokkal sikerült elérni az idős korosztály szélesebb rétegeit. Az év folyamán számukra 7
nagyszabású fórumot szerveztünk, amelynek keretében két téma kapott kiemelt hangsúlyt, a
trükkös lopások, valamint a vagyonvédelem. Ezen túlmenően az időseket tömörítő szervezetek
által előzetesen igényelt és őket érintő témákat is feldolgoztunk meghívott szakemberek
segítségével.
Ezen kívül más szervezetek (pl. Havasi Gyopár Alapítvány, Stroke betegek klubja) számára is
tartottunk a témában felvilágosítást, illetve az őket érintő bűncselekmények megelőzését segítő
ismertető anyagot, vagyonvédelmi eszközöket osztottunk ki számukra.
7.5. 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, melyek lebonyolítását, szervezését hatóságunk
képviselője a KEF koordinátorral együtt vállalta.
Emellett a KEF konferenciát szervezett a designer drogokról a pedagógusok és a segítő
szervezetek munkatársai részére, amelynek keretében a bűnmegelőzési tanácsadó is tartott
előadást.
A KEF szervezésében két középiskolában kortárs segítő képzés zajlott.
„A szer, ami megváltoztat” című előadással az ősz folyamán 15 iskolában 19 szülői értekezleten
tartottunk drogprevenciós előadást.
Az éves munka során teljesítettük a drogstratégiában megfogalmazott célkitűzéseket.
Pedagógusok, szülők számára prevenciós tevékenység
A 2019/2020-as tanév során is folytatódott a szülők és pedagógusok számára a kiemelt
bűnmegelőzési témákban tartott előadás sorozat, amelyet négy iskolában, összesen 20
osztályban tettünk elérhetővé. Az iskolákban a szülői értekezletek, szülői fórumok alkalmával
lehetőség nyílik a szülőkkel is kapcsolatba kerülni.
7.6. 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 vagyonvédelmi, illetve a lakásbetörés védelmi kérdéseire, amelyet a
bűnmegelőzési társasjátékunk is segítette.
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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.
7.7. A baleset-megelőzési tevékenység, a fővárosi baleset-megelőzési bizottság
tevékenységének és programjainak bemutatása
2019. évben baleset-megelőzési tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítottunk a
közlekedéssel kapcsolatos oktatásra, nevelésre, amellyel célunk, hogy fiatal korban elsajátításra
kerüljön a helyes közlekedési kultúra.
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 iskola rendőr óvodákban, általános iskolákban elméleti
foglalkozásokat, KRESZ előadásokat, baleset-megelőzési órákat tartottak, versenyeket,
KRESZ-szel kapcsolatos vetélkedőket szerveztek. A 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, Ki a mester két keréken
budapesti döntőjében, Láthatósági napon vettek részt.
Az iskola rendőrök a kerület iskoláiban 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 iskola rendőrök közötti
kapcsolattartás folyamatos.
A tanév kezdete előtt az iskolák környezetében bejárásokat végeztünk, ellenőrizve a közlekedés
biztonságát szolgáló jelzőtáblák, útburkolati jelek, felfestések meglétét.
A tanév kezdetén szeptember hónapban megszervezésre került, hogy az általunk frekventáltnak
ítélt iskolák előtt a tanítás megkezdésekor és végén rendőri jelenlét legyen. Nagy segítséget
nyújtottak tevékenységünkben a kerületben lévő Kőbányai Polgárőr Egyesület és a Közterületfelügyelet munkatársai.
A kerületben szervezett rendezvényeken - mint például Szent László napok, Autómentes nap,
Polgárvédelmi nap, Rendvédelmi nap - jelen voltunk, amelyek keretében KRESZ elméleti és
ügyességi versenyeket szerveztünk nagy sikerrel. A BRFK Rendészeti Szervek
Közlekedésrendészeti Főosztály kerékpárokat és „részeg” szemüveget biztosított a részünkre.
Ezeken a rendezvényeken olyan 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.
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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.
Napi kapcsolatban állunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) dolgozóival, a Kőbányai Baleset-megelőzési Bizottság
választott tagjaival, illetve a közutakkal, a forgalomtechnikai fejlesztésekkel foglalkozó
előadókkal.
7.8. Az Iskola Rendőre program értékelése
A kerületben az iskola rendőri feladatokat az arra kijelölt 2 fő körzeti megbízott látta el. A
feladatrendszer támogatásához a Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Kőbányai
Polgárőr Egyesület munkatársai folyamatosan bevonásra kerültek. A feladatokkal összhangban
az iskola rendőri 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.
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 2019. év tekintetében elmondható, hogy a Rendőrkapitányság és az oktatási tanintézmények
között megfelelő volt az információáramlás.
Az oktatási tanintézményekbe delegált körzeti megbízottak megfelelő hely- és
személyismerettel rendelkeztek. Több alkalommal bűnmegelőzési tevékenységet folytattak és
különböző közlekedési szóróanyagokat osztottak ki.
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 120 kamerából és 16 mobilkamerából áll, melyet a
Kőbányai Közterület-felügyelet üzemeltet.
A hatósági ellenőrzések alkalmával nagyon jó együttműködés alakult ki az Önkormányzat
Hatósági Főosztályával.
Az Önkormányzat 65 főnek biztosított 60.000 forint értékű tárgyjutalmat kiemelkedő
teljesítmény elismeréséért.
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A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is nyújtott 25 fő számára albérleti díj
hozzájárulást, - mely nagyban hozzájárult az állomány megtartásához - emellett az
Önkormányzat részéről 1 db fényképezőgép, 20 fő részére irodai bútorzat és egy szolgálati
mikrobusz használatba adásáról szóló szerződés született.
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kondicionáló gépeket adományozott 1.000.000
forint értékben az állomány egészségmegőrzése céljából.
8.2. Együttműködés az ügyészi szervezettel
Nagyban elősegíti a hatékony közös munkánkat, hogy hatóságunk egy épületben helyezkedik
el a területileg illetékes Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészséggel, amelynek munkatársai
nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, emellett partnerek a szakmai konzultációban.
8.3. A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése
Az Önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával
Rendőrkapitányságunkon 2019. május hónapban Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumra,
valamint az Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszerrel (a továbbiakban: ÁSZER)
kapcsolatos megbeszélésre került sor, illetve 2019. november hónapban konzultációs fórumot,
valamint újabb ÁSZER-rel kapcsolatos megbeszélést tartottunk. A meghívott szervek részéről
felmerült problémákra közös megoldást kerestünk. Mindkét fórum eredményesen zárult,
tekintettel arra, hogy történtek közös vállalások. A résztvevők közül több szervezet itt
találkozott először egymással, mely remek lehetőséget nyújtott a kapcsolatfelvételre, az
együttműködés kialakítására. A mindennapi munka során 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, tekintettel arra, hogy segítséget
nyújtanak az időskorúak áldozattá válásával kapcsolatos prevencióban.
Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok során 2019. november 29-től december 31-ig
jelen voltunk az Árkád Üzletközpontban, mely nagymértékben elősegítette a biztonságérzet
növelését, továbbá a bűncselekmények, szabálysértések megelőzését.
8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, az ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
2019. évben két polgárőr egyesülettel volt érvényben együttműködési megállapodás.
A polgárőr egyesületekkel történő közös járőrszolgálatok ellátásakor kiemelt figyelmet
fordítottunk a közrend és a közbiztonság fenntartására, különös tekintettel a csomópontok,
csoportképző helyek, aluljárók, buszpályaudvarok és vasútállomások környékére.
Az információáramlás folyamatos volt, a közös feladatok végrehajtása során minden
intézkedést a hatályos jogszabályok alapján folytattunk le.
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8.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal 2013. május 14. óta van érvényes együttműködési
megállapodásunk.
A Rendőrkapitányság illetékességi területén a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai és a
Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának körzeti megbízottai havi, kiemelt
időszakokban napi rendszerességgel láttak el közösen szolgálatot a Rákosmenti Mezei
Őrszolgálat által biztosított nagy teljesítményű terepjáró gépjárművekkel.
A közös őrszolgálatok ellátása során kiemelt figyelmet fordítottunk az illetékességi
területünkön található külterületek (például: Terebesi erdő, Rákospatak) közrendjének és
közbiztonságának fenntartására.
A Kőbányai Közterület-felügyelettel a közös szolgálatot együttműködési megállapodás alapján
hajtottuk végre.
A közterület-felügyelők 2015. április 01. napjától, a Rendőrkapitányság hivatásos
állományának tagjaival együtt látnak el közös szolgálatot, 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.
Összességében elmondható, hogy az információáramlás mindkét szervvel folyamatos, az
együttműködés problémamentes volt.

III. Összegzés
Az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve 2019. évre kitűzött céljaink
az alábbiak szerint valósultak meg.
- Az európai parlamenti és az önkormányzati képviselő választások helyi szintű feladatainak
biztosítása megvalósult.
- Kiemelt bűncselekmények eredményessége tekintetében sikerült tartani a felderítés elvárt
szintjét.
- Végrehajtottuk a rendészeti intézkedések fokozását, kiemelten a baleseti okokra vonatkozóan.
- A lakossági kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fektettünk.

2020. év kiemelt feladatai:
- A bűnügyi eredményesség fenntartása.
- A rendészeti intézkedések számának teljesítése.
- A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság helyi szintű feladatainak biztosítása.
- Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus helyi szintű feladatainak biztosítása.
Budapest, 2020. március 20.
Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes
kapitányságvezető
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