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Bevezetés 

Kapitányságunk illetékességi területe a 32,5 négyzetkilométer területű, 73981 fő lakónépességű 
Kőbánya. Ez a település a iliváros egyik legrégebbi történelmi múlttal rendelkező települése, 
mely hajdan híres volt kőbányáiról, mára az élelmiszeripar, a finomvegyipar, a gyógyszergyártás 
maradt jelentős. 
Továbbra is elsősorban ipari kerület vagyunk, de a nagyvállalatok száma csökkent és a 
gyártelepeken sok kisebb vállalkozás tevékenykedik, sokszor nem kellően szervezett 
vagyonvédelmi rendszerrel, ami komoly bűnügyi problémát jelent. 

Kőbánya lakossága az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent. Elsősorban a jól kereső, magasan 
képzett emberek költöztek el. A jelenleg a kerületben élő lakosság közel negyven százaléka a régi 
munkásréteg leszármazottaiból tevődik össze. A kerület lakosságának összetételét sugallja az 
ötvenes években épült Gyakorló utcai, Újhegyi és Városközponti lakótelepek, a Hungária körúton 
található volt honvédségi lakótelep. Valamennyi eddig említett kerületrész bűnügyi szempontból 
meghatározza a kerület arculatát. 
Az 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, a Kőbánya-Alsó, Kőbánya-felső és Rákos vasútállomás, valamint a népligeti 
volánbusz csomópont, ahol naponta több ezer ember fordul meg. 

A kerület állandó lakosságának egy része külfóldi. Magas a huzamos tartózkodási engedéllyel és 
letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a Kő
Bazár vonz. A külfóldi személyek nagy része kínai, vietnami, román, és ukrán származású. A 
kerületben található az ILEA nemzetközi diákok részére létesített kollégiuma is, és nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a IRM BAH Táma utcai intézményét sem, ahol naponta szintén több száz 
külfóldi fordul meg. 

A tavalyi évben továbbra is bűnügyileg meghatározó fontosságú volt a kerületben található 18 
általános és 7 középfokú oktatási intézmény, a lO művelődési intézmény, 3 nagy 
bevásárlóközpont, és közel 60 különböző cég illetve vállalkozás, közülük bűnügyileg releváns az 
Árkád Üzletközpont, a Sibrik Miklós úti Family Center és a Keresztúri úton található régi Park 
Plaza. 
Két munkásszálló és három hajléktalanszálló (állandó fekvőhelyek összlétszáma: 338 fő) 
található Kőbányán, ami bűnügyi szempontból szintén jelentőséggel bír. A kerületben került 
elhelyezésre a Budapesti Fegyház és Börtön, Közép-Európa legnagyobb börtönkomplexuma, az 
IMEI, és a Fővárosi BV Intézet HI. számú, Venyige utcai objektuma. A kerületben van az Új 
Köztemető, Magyarország legnagyobb sírkertje, és a Népliget, Budapest egyik legnagyobb 
összeftiggő zöldövezete, valamint a Bajcsy Kórház és Intézményei, mint hatalmas egészségügyi 
centrum, ami 2007-ben központi kórházzá vált. Emellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy a 
kerületben kapott helyet a Hungexpo vásárváros is. A sportközpontok közül meg kell említenünk 
a Ferencvárosi Torna Club Népligeti Sporttelepét, ahol kézi-, vízi-, és kosárlabda illetve futball, a 
Budapesti Spartacus SC Kőér utcai Sporttelepét, ahol vízi- és kézilabda mérkőzéseket 
bonyolítanak Számottevő sportlétesítmény még a Kőbányai Sport Club telepe, és az Újhegyi 
uszoda. 
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A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magában hordozza a bűncselekmények 
elkövetését. Ez megnyilvánul az alapvető szükségletek, vagy tisztességes úton elérhetetlennek 
látszó igények kielégítésében, illetve az életszínvonal adott szinten tartásának érdekében. 
A társadalomban található jelentős feszültségekre utal a vélt problémamegoldásként jelentkező 
élethelyzetek által motivált bűncselekmények száma. 
Ennek egyik jellemzője az élet, a testi épség elértéktelenedése, a konfliktusok erőszakos 
megoldására való törekvés valamint a garázda magatartás. 
Kriminológiai kutatások támasztják alá, hogy az erőszak általános kísérőjévé vált a hazai 
bűnözésnek. A brutalitás egyformán jellemző a személy elleni, a család és az ifjúság elleni, 
illetve a vagyon elleni bűncselekmények körében is. 
Ennek okaként értelmezhető, hogy sokszor a szociális kilátástalanság, a vélt jogosultságok és 
igények önkényes kielégítése, a felderítés és a felelősségre vonás elhúzódó rendszere gátlástalan 
elkövetésre motiválja a bűnözésre hajlamos rétegeket. 

I. 
A vezetés-irányítás 

A kapitányságvezető személyében 2010. október 04-ei hatállyal történt változás, mert Ács Péter 
r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető Úr nyugállományba vonult. 
Az Igazgatásrendészeti és a Bűnügyi Osztály, a Készenléti Akció Alosztály, valamint a Hivatal 
élén személycsere nem történt. Kelter Éva r. szds. megbízássallátta el a vizsgálati osztályvezetői 
feladatokat, kinevezése megtörtént A közrendvédelmi osztályvezető, a bűnüldözési 
alosztályvezető, és a gazdaságvédelmi alosztályvezető a BRFK-n belül áthelyezésre került, 
utóbbi státusz jelenleg betöltetlen. 

2010. évben is a rendelkezésre álló erők és eszközök koordinálása, amindenkori közbiztonsági és 
bűnügyi operatív helyzetnek megfelelő szolgálatszervezés, a bűnügycentrikus eligazítás, a 
felderítést, az intézkedési aktivitást számon kérő beszámoltatás, valamint a folyamatos 
parancsnoki ellenőrzés végrehajtása kell, hogy legyen parancsnoktársaimnak fő feladata. 

A vezetői munka tárgyi feltételei közül visszatérő problémát jelentett és jelent ma is, a 
többletszolgálat kérdésének kezelése. E munka egy kiemelkedően fontos eleme az irányításra, 
valamint az ellenőrzésre fordított idő munkaidőn túli biztosítása. 
A vezényléses szolgálati időrendszerben dolgozó vezetők tekintetében kijelenthető, hogy a 
megsokszorozott feladatok maradéktalan teljesítése miatt a havi órakeretet hamarabb teljesítik, 
azonban a további feladatok végrehajtásához is szükséges a jelenlétük, me ly csak többletszolgálat 
teljesítésével oldható meg. 
A további tárgyi feltételek vizsgálatakor megállapítható, hogy a kapitányság vezetői állománya 
Calosztályvezetői szintig) elhelyezése megoldott, önálló, megfelelő állapotú és felszereltségű 
(telefon, számítógép) irodával rendelkezik. 

A felettes szerveink 2010. évi ellenőrzéseinek megállapításai szerint -és az általunk folytatott 
ellenőrzési gyakorlatot is- arra enged következtetni, hogy vezetési-, irányítási-, ellenőrzési 
rendszerünket és gyakorlatunkat következetesebben tovább kell erősítenünk 
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Az egyes területek téma és célellenőrzések megállapításai legtöbb esetben hibákat nem tártak, 
azonban egyes esetekben fóleg dokumentációs hiányosságokkal összefliggő észrevételeket tártak 
fel. 
Az ellenőrzési munkánk megítélésem szerint számszakilag elérik már a kívánt színvonalat, 
azonban az egyes feladatok végrehajtására vonatkozó utóellenőrzések tekintetében tovább kell 
fokoznunk ez irányú következetes parancsnoki tevékenységünket 
Megállapítható, hogy a már végrehajtott ellenőrzések az előírt témakörökre kiterjedő, általában 
nem a felelősségre vonásra, hanem a szakmai feladatok végrehajtásának szabályozására, 
azok szinten tartására irányulnak. 
Ellenőrzéseink azon eseteiben, amikor normaszegést tapasztaltunk, fegyelmi eljárást indítottunk. 

II. 
A bűnügyi helyzet értékelése 

Az elmúlt években folyamatosan jelentkező gazdasági válság a kerületi bűnügyi adatokban is 
megmutatkozik. A munkanélküliség, az elszegényedés, a folyamatos áremelkedés megjelent a 
vagyon elleni bűncselekmények közül a lopás, zseblopás bűncselekmények számának 
emelkedésében. A regisztrált bűncselekmények számának a vagyon elleni bűncselekmények 
számával történő összehasonlítása a válság következtében kezdődő növekedést mutatja, melyet a 
20 lO. évre a Térfigyelő Központ Újhegyi lakótelepen történő rendszerbeállításával sikerült 
visszaszorítani, melyről a későbbiekben teszek említést. 

A vagyon elleni bűncselekmények száma közül a gazdasági bűncselekmények száma mutat 
folyamatos növekedést, hiszen a válság kiszélesedésének következtében kevesebb működőképes 
vállalkozás maradt a kerületben, a pénzügyi gondokkal küzdő szervezetek viszont egyre 
gyakrabban alkalmaznakjogszabályba ütköző módszereket. 

A regisztrált bűncselekmények számának mozgása az elmúlt évben szignifikáns eltérést nem 
mutatott. 
Az ismert statisztikai adatokból alapvetően az a következtetés vonható le, hogy az elmúlt évben 
elsősorban a közterületi bűncselekmények száma emelkedett jelentős mértékben, mely a 
közterületi rendőri jelenlét csökkenésére vezethető vissza. 
A klasszikus értelemben vett járőrszolgálati, járőrözési tevékenység mára a kerületben nem 
megvalósítható, így annak visszatartó illetve bűnmegelőző jellege csorbát szenved. 
A közrendvédelmi szolgálat a napi küldéseken túl a kerületben statikus mozgóőri szolgálattal 
ellenőrzi a Venyige utcai BV Intézetet, az Örs Vezér terét, a Kőbánya-Kispesti Metróállomást. 
A gépjárműfeltörések számának folyamatos változása - összefüggésben a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények számának csökkenésével szintén a közterületi rendőri jelenlét 
csökkenésével magyarázható. A gépkocsi feltörés bűncselekmény elkövetői körére jellemző az 
aktív kábítószer-fogyasztás, amely folyamatos anyagi utánpótlást igényel. Ez az anyagi forrás 
elsősorban a gyorsan megszerezhető és a gyorsan értékesíthető tárgyak beszerzésével 
biztosítható, így teremtve lehetőséget újabb kábítószeradag beszerzésére. 
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Munkánkat nagy mértékben gátolja a mintavételi eszközök, illetve a kábítószer gyorstesztek 
hiánya. 

A közterületi járőrszolgálat folyamatos aktivitása, a rendszeres igazoitatások és ruházat-, 
gépjármű-, csomagátvizsgálások során több kábítószer fogyasztó illetve függő került elfogásra, 
kik nagy részéről kiderült, hogy több esetben voltak már büntetve gépjárművel kapcsolatos 
bűncselekmények illetve gépkocsi feltörés miatt. 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma a 20 l O-es évben növekedett, me ly a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a kerületi bűnmegelőzési tevékenység kiépülésének 
következménye. A függetlenített bűnmegelőzési előadó a kerületi iskolákban folyamatosan tartott 
oktatásokat és felvilágosító osztályronöki órákat, melyek hatása az iskolák folyamatos jelzéseiben 
mutatkozott meg leginkább. Emellett elterjedt tendenciává vált a fiatal felnőttek szórakozási 
szokásai között, hogy az alkoholfogyasztás helyett a könnyen megszerezhető olcsó kábítószerek 
használata került előtérbe. 

A zseblopások számának emelkedése a tömegközlekedési eszközök és nagyobb áruházak, piacok 
területén történik, ezen emelkedés elsődlegesen a megélhetési bűnözés emelkedésének 
köszönhető, másodiagos emelkedési oka a gazdasági válság miatt már említett okokra vezethető 
VISSZa. 

Az idei évben a bűncselekmények területi megoszlása átrendeződött a kerületben. Mivel a 
korábbi évek statisztikai adatai azt mutatták, hogy az Újhegyi lakótelepen történik a 
bűncselekmények több mint 50 %-a kísérteti jelleggel bevezetésre került a térfigyelő rendszer 
melynek közponqa a kapitányság épületének harmadik emeletén található. Az Újhegyi lakótelep 
és Kőbánya városközpont szűkebb részében 37 karnera került kiépítésre, ebből 2 karnera 
közvetlenül a Fővárosi BV Intézet III. számú objektuma környezetében található. A térfigyelő 
rendszer és az ahhoz kapcsolódó folyamatos közterületi jelenlét visszaszorította a 
bűncselekményeket az említett területen. 
A térfigyelővel kapcsolatos kommunikációs és propaganda-tevékenység pozitív visszhangot 
váltott ki a lakosság körében, nőtt a rendőrségbe vetett bizalom, így a kerület több részéről is 
érkeznek igények a rendszer bővítésére. Ennek köszönhető a személygépkocsi lopások, a jármű 
önkényes elvétele, és a rablások számának csökkenése. 
Ezzel egyidejűleg a kerület más - karnerarendszerrel nem fedett területein - megnövekedett az 
ilyen jellegű bűncselekmények száma, így azok jelentős része az Őrs Vezér tere, Gyakorló -
Hatház- Gépmadár- Keresztúri utak területére és a Pongrácz telep környékére tevődött át. 
A kapitányság előterjesztésére hamarosan az Őrs vezér tere, Gyakorló, Keresztúri, Hatház, 
Gépmadár utcákra 16 térfigyelő karnera kerül kihelyezésre, mely várhatóan az Újhegyi lakótelep 
mintájára a közterületi bűncselekmények számában jelentős visszaesést eredményez. 
A regisztrált betöréses lopások, valamint lakásbetörések száma a 2008-2009-es évben emelkedett 
jelentős mértékben, mely a kerület peremén található telephelyeken túl a kerületben az elmúlt 
három évben épült 5 lakóparkban található több száz lakásra vezethető vissza. ( Tavas utcai 
lakópark, Taraliget lakópark, Palazzo Csajkovszkij, Körösi- házak) 
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11.1. Bűnügyi régió 

A régió a főváros keleti, délkeleti részén helyezkedett el, a Nagykőrösi-Határ-Üllői-Könyves 
Kálmán krt.-Kerepesti-Sárgarózsa-Keresztúri utak között, részei a XVIII, a XIX, és a X. kerület 
volt. 

A régió a X- XVIII-XIX. kerületi kapitányságok illetékességi területén elkövetett súlyponti 
bűncselekményekben folytatott nyomozást a régi Dél-Pesti Bűnügyi Régió 2009. november 15-ét 
követő szétválásától 20 l O. november O l-jén bekövetkezett megszűnéséig. A Kelet-Pesti Bűnügyi 
Régiót a X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője irányította, mint régiós kapitány. A szervezeti 
felépítésben a régiós ügyek vonatkozásában közvetlen alárendeltségében működött a XVIII. és 
XIX. kerületi Rendőrkapitányság. 

11.2. A kapitányság bűnügyi szervei 

A 20 l O-es év során a Bűnügyi Osztály folyamatosan harcolt a fluktuációval, a kézben lévő ügyek 
magas számával, emellett bűnügyi tevékenységük mellett folyamatosan részt vettek a kerület 
egész területét érintő akciósorozatokban, mérkőzésbiztosításokban is, ezért a bűnügyi egység 
valamennyi munkatársa tudja, hogy az emelkedő számok mögött óriási munka van. 
Míg az osztály 20 l O. január l-jén 6 fó hiánnyal dolgozott, ez a szám 20 ll. január l-jére 9 főre 
duzzadt. Az év folyamán 9 fő tiszt, 5 ro tiszthelyettes és 3 ro közalkalmazott távozott az 
osztályróL A távozók között volt 2 fő alosztályvezető, akik helyére belső munkatársak kerültek 
megbízásra, melynek következtében az átállás zökkenőmentesen megvalósult A kézben lévő 
ügyek számát csökkenteni csak relatív módon lehetett, ugyanis a kerületben kézben lévő ügyek 
számában nem jelentkezett a régiós rendszerben folyamatban lévő ügyek száma. 

A klasszikus modell szerinti tagozódás a Vizsgálati Osztály és a Bűnüldözési Alosztály 
vonatkozásában megjelenik a kapitányságon is. A Bűnüldözési Alosztály az ismeretlen tettes által 
elkövetett bűnügyekben nyomoz, melyek felderítését követően a Vizsgálati Osztályra kerülnek át. 
A Bűnüldözési Alosztály munkájának mérését a Vizsgálati Osztályra átadott ügyek száma 
mutatja, a terhelési mutatón az eredménnyel befejezett ügyekbenjelölésre került. 
A Bűnüldözési Alosztály munkaideje vezényléses. 
A Vizsgálati Osztály a vádelőkészítést végzi, az osztályvezető kapcsolata az ügyészséggel 
kiemelkedő, megkönnyíti helyzetünket, hogy egy épületben vagyunk. Az osztály két alosztályra 
tagozódik, jelenleg egy fő alosztályvezetői státusz betöltetlen, a Vizsgálati Osztályvezető 

kinevezését követően erre intézkedés tehető. A Vizsgálati Osztály hivatali munkaidőben 
dolgozik. A Gazdaságvédelmi Alosztály az ismert és ismeretlenes gazdasági társaságok sérelmére 
illetve gazdasági társaságok tisztviselői által elkövetett bűnügyeket, valamint a személyek javait 
károsító csalást, sikkasztást, a szerzői jogokkal kapcsolatos ügyeket, és a számítógépes 
bűnözéshez kapcsolható ügyeket vizsgálja. Az Alosztály állománya a bűnügyi szerveken belül a 
legképzetlenebb, az ügyek jellegéből adódóan itt a legnagyobb az elvándorlás. Munkaidejük 
vezényléses. 
A Készenléti Akció Alosztály Il váltásos ( 24/72 ) munkaidőrendszerben dolgozik, optimális 
esetben három-három fővel szolgálatonként. A Készenléti Alosztály az egyes ügyekben 
keletkezett azonnatos nyomozati cselekményeket, valamint a bíróság elé állításokat végzi. 
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11.3. Statisztikai adatok 

A statisztikai adatok elemzésénél figyelembe kell venni, hogy a X. kerületi Rendőrkapitányság 
munkájával hozzájárult a Kelet -Pesti Régió működéséhez. A nyomozás kezdeményezések száma 
a 2009. évi 470l-ről 4440-re csökkent. A regisztrált bűncselekmények száma 5347-ről 5417-re 
nőtt. A régió területén regisztrált bűncselekmények száma 11866, a regisztált vagyon elleni 
bűncselekmények száma 3972-ről 3949-re csökkent, mely szignifikáns különbséget nem jelent. 
Az ismertté vált bűncselekmények strukturális megoszlása tekintetében sajnos a jelenleg 
rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel nem kimutatható a vétség és a bűntett, a 
szándékosság és a gondatlanság, a befejezett és az előkészület aránya. A befejezett nyomozások 
száma 4394, mely 5,9%-kal kevesebb a 2009-évi 4669-es ügyszámadatokhoz képest. A jelenleg 
ismertté vált bűncselekményekre vonatkozó számítógépes nyilvántartás alapján az alábbi 
megoszlás látható a kerületben ismertté vált bűncselekmények vonatkozásában: 

2010. 2009. 

l. testi sértés 116 115 
2. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 2 5 
3. kényszerítés 25 15 
4. személyi szabadság megsértése 6 12 
5. magánlaksértés, zaklatás 63 65 
6. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 7 6 
7. járművezetés ittas vagy bódult állapotban 80 62 
8. kiskorú elhelyezésének megváltoztatása l l 
9. kiskorú veszélyeztetése 21 10 
10. tartás elmulasztás 47 41 
ll. erőszakos közösülés 6 ll 
12. szemérem elleni erőszak ll 14 
13. megrontás 3 3 
14. szeméremsértés 2 o 
15. beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 2 o 
16. hivatalos személy elleni erőszak ll 5 
17. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 13 12 
18. közveszély okozás 6 6 
19. visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel 6 6 
20. állatkinzás 2 4 
21. garázdaság 151 146 
22. önbíráskodás 13 15 
23. közokirat-hamisítás 52 43 
24. magánokirat-hamisítás 91 84 
25. visszaélés okirattal 122 143 
26. egyedi azonosító jel meghamisítása 98 112 
27. környezetkárosítás 2 2 
28. visszaélés kábítószerrel 106 114 
29. pénzhamisítás 31 36 
30. készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 39 48 
31. lopás 2011 1767 

I] I 
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32. sikkasztás 
33. csalás 
34. hűtlen kezelés 
35. rablás 
36. zsarolás 
37. kifosztás 
38. rongálás 
39. jogtalan elsajátítás 
40. orgazdaság 
41. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 
42. hitelsértés 
43. jármű önkényes elvétele 

103 
293 
4 
106 
15 
51 
459 
5 
5 
2 
25 
17 

71 
246 
3 
109 
21 
21 
396 
6 
4 
7 
14 
10 

A fenti felsorolás csak a kerületi rendszerben feldolgozott bűncselekménytípusokat tartalmazza, 
így a régiós irányítási modellből adódóan a 01606-as rendszerben iktatott betöréses lopásokat, 
rablásokat, és gépjárművel kapcsolatos bűncselekményeket nem. 
A Kelet-Pesti Bűnügyi Régióban 2957 bűnügy került iktatásra, ebből 1763 ügyiratot a X. kerületi 
Rendőrkapitányság nyomozócsoportja dolgozott fel. 
A X. kerületi Rendőrkapitányság a 20 l O-es évet 4310-es bűncselekményszámmal zárta. A 2009-
es évből 815 darab bűnügy került át a tavalyi évre, és ez év végén 1102 darab bűnügy volt 
kézben. A bűnügyi és vizsgálati osztály a tavalyi évben 4559 darab bűnügyet dolgozott le. Az 
eljárás befejezések megoszlása a következő: 

2010. 2009. 

• V ádemelések száma 785 771 
• Bíróság elé állítások száma 19 7 
• Felfüggesztések száma 92 68 
• Felfüggesztés az elkövető ismeretlen volta miatt 2 306 861 
• Megszüntetés, a cselekmény nem bűncselekmény 272 224 
• Megszüntetés, a cselekmény szabálysértés 31 26 
• Megszüntetés, gyermekkor miatt 4 5 
• Megszüntetés, magánindítvány hiánya miatt 27 23 
• Megszüntetési javaslat 16 24 
• Megszűntetés bizonyíték hiányában 116 74 
• Feljelentés elutasítása 46 26 
• Vádelbalasztási javaslat 35 47 
• Egyesítés 109 98 
• Áttétel 514 379 
• Megszüntetés az elkövető ismeretlen volta miatt o 1481 

A 2010-es évben az összes ismertté vált bűncselekmény között az Árkád Üzletházban 167 
bűncselekmény, a Fővárosi BV Intézet lll. számú objektumában 47 bűncselekmény, a Budapesti 
Fegyház és Börtönben 108 bűncselekmény az IMEI-ben 16 bűncselekmény miatt készült 
feljelentés. 
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Jelentős szám ú bűncselekmény történt az Új Köztemetőben és környékén, 20 l O-ben 78 
különböző, fóként vagyon elleni bűncselekmény miatt érkezett feljelentés. A Bajcsy Kórház és 
Intézményei területéről, szintén fóként vagyon elleni bűncselekmény miatt 3 l esetben indult 
eljárás. 
A vádemelések száma a statisztikai adatok szerint a 20 l O-es évben l 059-volt, me ly a 2009-es évi 
1249-hez képest mintegy 15 %-os csökkenést mutat, melyhez a kelet-pesti rendszerben 
feldolgozott 44 vádas aktát is hozzá kell számol nunk. A régió vádemelésinek száma 20 l O-ben 
116. 
A kapitányság eredményes nyomozás befejezéseinek száma 1215, mely 19,2%-kal kevesebb a 
2009-es adatokhoz képest ( 1504). A Kelet-Pesti Régió eredményes nyomozás befejezéseinek 
száma 100, ebből a X. kerületi Rendőrkapitányságon működött nyomozócsoport 38-at fejezett be. 
A nyomozáseredményességi mutató 31,7%-os, mely a 2009-évi 35,5%-hoz képest csökkenést 
mutat. 
A lopások száma 2480-ról 20 l O-re 2623-ra nőtt, mely mintegy 5,8%-os emelkedést mutat. A 
személygépkocsi lopások száma stagnált, ( 2009-281, 20 l 0-290). A gépkocsifeltörések számát a 
fent már vázolt események alapján 80%-os emelkedés jellemzi, míg a betöréses lopások és 
rablások számában kismértékű csökkenés tapasztalható. 

A befejezett nyomozások számából a kapitányság bűnügyi egységei 30 napon belül 1747 darabot 
fejeztek be, 60 napon belül 1261-et, 90 napon belül 467-et, 180 napon belül593 ügyet fejezett be, 
a 180 napon túl befejezett nyomozások száma 464. A jelentés készítésének időpontjában a 180 
napon túli ügyek száma 127, a folyamatban lévő ügyek száma 1124. 
Az elmúlt év során az eredményesen befejezett ügyekben a nyomozással eltöltött napok száma 
átlagosan 124,2. 

A Bűnügyi és Vizsgálati Osztályokon állománytáblától eltérően nyomozati tevékenységet a 
tavalyi évben 33 fő végzett. A feldolgozott 1763 régiós iktatású és 4559 helyi iktatású ügy 
tükrében a befejezett 6322 ügy ezen 33 előadóra hárul, így az egy fóre jutó nyomozások száma 
191. 
A bűnügyben rögzített iratok száma a 2010-es évben 72467, mely a kapitányság bűnügyi 
egységeinél előadónként átlagosan 2196 ügyiratot jelent évente. 
A bűnügyi és vizsgálati osztály munkatársai dokumentáltan 2117 többletszolgálati órát 
teljesítettek, melynek egy fóre jutó átlaga évente 64,15 óra. 
A vezénylés adta szolgálati időrendszert kihasználva részt vettünk az Ország Közbiztonsága 
Megszilárdítása Program keretében elrendelt akciósorozatban, melyből következően 842 óra 
hétköznapi és 31 O hétvégi órát kellett szalgálatot teljesítenünk. Emellett a kapitányságon a 20 l O
es évben különböző ügyek kapcsán 613 átkísérés keletkezett, melynek hivatali munkaidőre eső 
jelentős hányadát a Közrendvédelmi Osztály nagyfokú létszámhiánya miatt a bűnügyes állomány 
hajtotta végre. 

Átkísérések száma havi bontásban: 

2010 200 9 
Január 51 63 
Február 44 40 
Március 50 45 

l1 ! 
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Aprilis 29 42 
Május 38 45 
Június 55 38 
Július 49 55 
Augusztus 45 36 
Szepternber 76 55 
Október 48 58 
Novernber 80 47 
Decernber 48 38 
Összesen 613 562 

Súlyponti bűncselekmények számának alakulása 

Bűncselekmény típusa 2010 2009 
Személygépkocsi lopások 290 281 
száma 
Gépkocsifeltörések száma 722 400 
Jármű önkényes elvételek 37 64 
száma 
Betöréses lopások száma 519 539 
Lakásbetörések száma 302 329 
Rablások száma 106 109 

11.4. Körözési tevékenység 

A körözési tevékenységet a kapitányságon egy fő előadó végzi. A kapitányság teljes körözési 
tevékenységét egymaga kezeli, és a jogszabályi változás életbelépéséig egymaga végezte az 
okmánykörözéseket is. 
A 20 l 0-es évben eltűnés rniatt l 74 közigazgatási eljárás indult, ebből intézeti eltűnt 73 fő. 
Jelenleg ebből 9 élő körözés került át a 20 ll-es évre. A bírósági el fogatóparancsok száma 846 
volt, rnelyből 249 fő körözése él jelenleg is. 
A kapitányság által kiadott bűnügyekben elrendelt elfogatóparancsok közül 76 van jelenleg 
érvényben. A TOP 10-es körözési listából 5 körözött került elfogásra a 2010-es évben. 

III. 
A közbiztonsági tevékenység 

A közrendvédelmi osztály létszámviszonyai nagyon sokat romlottak, novernber hónapban 37 főre 
csappant a hadrafogható létszám. Az év végére az érkezőkkel kicsit javult a helyzet, azonban a 
beadott áthelyezési kérelmek alapján l fó tiszt és 8 fő tiszthelyettes fog távozni 20 ll első 
félévében. Az osztályra jelenleg 2 fó adott be áthelyezési kérelmet és 25 fő próbaidős rendör 
kezdi meg szalgálatát január l O-től. Összességében 17 fó távozott és 9 fő érkezett. 
A parancsnoki állomány vonatkozásában is kritikus helyzet alakult ki. Barna Péter r. szds. Úr, 
KMB Alosztályvezető kivételévelminden beosztásban változás történt. 
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Az osztályvezető dr. Tóth Sándor r. őrgy. október 04-én áthelyezésre került a XVL ker. 
Rendőrkapitányságra és Görbe Attila r. alezredes érkezett a beosztásba. 

Az Ör-Járőrszolgálati Alosztályon elégséges volt a parancsnoki állomány létszáma. Év közben 
érkezett Takács Zsolt r. szds., aki szóbeli megbízás alapján júliustól vezette az alosztályt október 
közepéig. Azóta betegállományban van, és távozni készül a KapitányságróL November közepén 
és december O l-jén összesen 3 fő tiszt Kiemelt-főelőadó, l fő szolgálatparancsnok, 3 fő beosztott 
és l ffi közalkalmazott érkezett az osztályra. 

111.1 Reagáló képesség alakulása 

A létszámhiányból adódóan, döntően nem tudtunk megfelelni annak az elvárásnak, hogy a 
rendőri intézkedést igénylő bejelentések helyszínein a szolgálatban lévő rendőr l O percen belül 
jelenjen meg. Igyekeztünk a kritikus helyzetekben segítséget kémi a Központi Ügyeleti Főosztály 
bevetés-irányítóján keresztül. 
Jelentős segítséget kaptunk a Bevetési Főosztálytól és a Készenléti Rendőrségtől is. A Wolf 
Polgárőr Egyesület tagjai egész évben önzetlen segítséget nyújtottak és nagyon kevés alkalom 
volt, amikor nem volt közös rendőr-polgárőr járőr. 
A reagáló képesség viszonylagosan megfelelő színvonalát így is csak folyamatos 
szolgálatszervezéssel és gyakori átcsoportosításokkal tudjuk megoldani. Az idei évben is 
elmondható, hogy a létszámhelyzet változatlansága esetén a reagáló képesség további javítására 
nincs módunk. 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy az Ország Közbiztonságát 
Megerősítő Programban folyamatosan erővel és eszközzel részt vettünk. Jellemzően l fő bűnügyi 
és l ffi közrendvédelmi beosztott, l gépkocsival vett részt az akciókban. Ennek során a XVIII. és 
XIX. kerületi Rendőrkapitánysággal működtünk együtt. 

A rendőri intézkedések számadatainak áttekintése: 

Intézkedés fa •tá ·a: 2009.év 2010.év 
Elfogás 586 fő 426 fő 
Előállítás 1256 fő 869 fő 
Biztonsági i ntézkedés: 199 fő 171 fő 
Szabálysért é si fer elentés: 2743 fő 3.437 fő 
Helyszíni bí rság Fő/Ft.: 2.225 fő/ 1.490 fő/ 

17.852.000,-Ft 11.287.000,- Ft 
Elővezetése k, elrendelt/ 874fől 72 fő 689fől 51 fő 
végrehajtott 
Atkísérések , eset/fő/óra 901eset/1.804 fő/ 706eset/1349 fő/ 

2.120,- óra l.503óra 

111.2. Közle kedési helyzetértékelés 

A szakterületen l fő kiemeit fóelőadó és l fó segédelőadó látta el a napi feladatokat. Problémát 
jelentett, hogy Mucsi Mihályné r. tzls. FÜV eljárás alatt áll, ezért jelentős volt a betegállománya 
az év folyamán. Pótlására az intézkedés megtörtént 
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20 l O. évben 19 alkalommal került közlekedési akció megtartásra, 57 fővel. 
Az ellenőrzések során kiszabott pénzbírságok: 209 fóvel szemben 1.725.000 Ft. 
A köztekedési ellenőrzések helyszíneit a kerület balesetveszélyes gócpontjainál határoztuk meg, 
mint pl.: Harmat u.-Gitár u. kereszteződése, Vaspálya u.-Noszlopy u. kereszteződése, Gyömrői 
út-Kőér u. kereszteződése, Kőbányai út-Monori u. kereszteződése, Gergely u.-Sibrik Miklós út 
kereszteződése, Újhegyi út-Kada utca kereszteződése. 

A balesetmegelőzési koncepció teljesítése és a lakossággal való kantaktus fenntartása érdekében 
az általános iskolákban a Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság részéről biztosított szórólapok, 
naptár, kifestő, színező, matrica, az osztályfónöki órák keretében tartott előadásokon kiosztásra 
kerültek. 
Az óvodákban új programként lett bevezetve a 2010-ben a BRFK Bűnmegelőzési Osztályon 
megvehető programcsomag, melyben a foglalkozások tematikája pontosan le van írva, és két báb 
(Rendőr Robi és Rosszcsont Peti) segítségével játékosan lehet a gyerekeknek elmesélni a 
közlekedés szabályait, úgy hogy közben ők is részt vesznek a játékban mint szerepi ők. 

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

Összes balesetek száma 
Halálos 
Súlyos sérüléssei járó 
Könny ű sérüléssei járó 

Halálos balesetek körülményei: 

2009.évben 
190 
4 
54 
132 

2010.évben 
160 
3 
33 
124 

• 20 l O. VI.04. 06.20 órakor a Bp. X. ker. Bányató utcából Seat típusú jármű az Újhegyi 
útra elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát figyelmen kívül hagyva megállás nélkül kihajtott 
és a szabályosan közlekedő gépkocsinak ütközött. Az okozó meghalt. 

• 20lO.VIl.Ol. 09.20 órakor Bp. X. ker. Jászberényi út 90. szám előtt motoros nem adta 
meg az elsőbbséget a balra kanyarodó járműnek. Az okozó motoros meghalt. 

• 20IO.VII.09. 21.09 órakor Bp. X. ker. Bihari úton a Balkán u. kereszteződésénél villamos 
gyalogost gázolt. 

A súlyos kimenetelű balesetek főbb helyszínei: Sibrik Miklós út, Kőér u., Harmat u.- Körösi 
Csoma Sándor út kereszteződése, Bihari u.- Szállás u. kereszteződése, Kada u.- Gergely u. 
kereszteződése, Hungária krt. 
Kiemeit probléma, hogy kerületünk közúthálózata nem megfelelő, nehezen bírja el a 
megnövekedett átmenő forgalmat, különösen a reggeli és a délutáni órákban nagyobb a baleseti 
kockázati tényező, ekkor van a legtöbb koccanásos baleset. 

Úgynevezett kátyú miatt bekövetkezett rongálódások száma 2009. évben 174 esetben fordult elő, 
a 20 l O. évben 352 db volt. 
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A 2009 évben 1265 ügyirat, 2010. évben 1627 ügyirat (1192 szakhatósági állásfoglalások, 352 
kátyú bejelentés, 6 panasz 77 megkeresés) került feldolgozásra, amely nagyban csökkenti a 
baleset megelőzésre fordítható időt. 

Az Igazgatásrendészeti Osztályról "ismeretlenes" szabálysértési feljelentésekben (az elkövető 
felkutatása érdekében) - adatkérő - 835 esetben lett kiküldve. 

Különös figyelmet fordítottunk az Általános Iskolák területén az iskola kezdésekor és a tanítás 
befejezésekor a gyermekek közlekedésbiztonságára. Segítettük az áthaladásukat, közlekedésüket 
a 2010. szeptember 01-30-ig terjedő időszakban, melyben nagy segítségünkre volt a Wolf 
Polgárőr Egyesület. 

Rendezvényeket, előadásokat folyamatosan szerveztünk, azokon aktívan részt vettünk. 
• 20 l O. március 24. Vágóhíd utcai BM Sport telepen Országos Közlekedésbiztonsági 

Vetélkedő 

• 20 l O. április 16. Polgárvédelmi Nap 
• 20 l O. május 19. Sportnap Pataky István Híradástechnikai Szakközépiskola szervezésében 

KRESZ vetélkedő és kerékpáros ügyességi verseny 
• 2010. július 6-ll-ig Soltvadkerten KRESZ tábor- Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú 

Alapítvány felajánlásával 
• 20 l O. szeptember ll. Kőbányai Rendvédelmi Nap 
• 20 l O. szeptember 22. Autómentes Nap 

Napi munkakapcsolatban állunk Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
dolgozóival, a Kőbányai Balesetmegelőzési Bizottság választott tagjaival, közutakkal illetve a 
forgalomtechnikai fejlesztésekkel foglalkozó előadókkal (Vilati Kft, Főútvonal Kft)., valamint a 
Kőbányán működő WolfPolgárőr Egyesülettel és a Kőbánya TV-vel. 

111.3. Hajléktalanok helyzete 

Az előző évben kitűzött célnak megfelelően feltérképeztük a hajléktalanok tartózkodási helyeit a 
kapitányság illetékességi területén. A hajléktalanokkal kapcsolatos rendőri munka színvonalának 
javítása érdekében Budapest Rendőrfőkapitányának rendészeti helyettese utasítására egyeztető 
fórumot tartottunk, melyen jelen voltak a hajléktalangondozást végző kerületi szervezetek 
képviselői. Az együttműködés lehetőségeit a kölcsönös információcserében és az egyes esetekben 
történő segítségnyújtásban határoztuk meg. 
A 20 l O. év folyamán kihűlés következtében egy haláleset történt, a hajléktalanok által elkövetett 
bűncselekmények a kerületi összbűnözés szempontjából elhanyagolhatóak. Velük kapcsolatban a 
legnagyobb problémát a sérelmükre elkövetett általában kisebb értékű vagyon elleni és kis számú 
erőszakos bűncselekmény jelenti. Ezekkel a cselekményekkel kapcsolatban elmondható, hogy a 
felderítést és a büntetőeljárások lefolytatását nagy méctékben hátráltatja, hogy a bejelentést 
követően általában ezek a személyek eltűnnek a rendőrség látóterébőL Az említett cselekmények 
körében emellett nagy mértékű látencia valószínűsíthető. 
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111.4. Rendezvény-biztosítások 

Az elmúlt évben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 27 
alkalommal, 208 órában került sor rendezvény-biztosításra, melyet 182 fóvel hajtottunk végre. 

A kerületre jellemző rendezvények továbbra is elsősorban a nemzeti ünnepek alkalmával történő 
megemlékezések az Új Köztemetőben, az önkormányzati rendezvények a Kőbányai Szabadidő 
központban és ritkán közterületen. Az útvonal biztosítások minimálisra szorultak illetve 
csapatszolgálati állománnyal kerültek végrehajtásra. 
Minden évben kiemeit fontosságú feladat az Új Köztemetőben és környékén a halottak napjával 
összefUggő feladatok hatékony végrehajtása. Az ünnepi hétvégén folyamatosan l+ l O fő saját 
erővel, 8 fó köztekedési járőrrel, 2 fó Bevetés i Főosztály, 2 fO kutyás járőr és l O fó polgárőr 
bevonásával sikerült szinte maradéktalanul végrehajtani a meghatározott feladatokat. 

A közrendvédelmi osztály állománya 2+ ll fővel vett részt a BRFK I. számú csapatszolgálati 
századának munkájában. Ezzel kapcsolatban az év folyamán 59 alkalommal vettünk részt 
biztosítási feladatok végrehajtásában 5.950 órában, 705 fővel. 

A berendeléseket, amennyiben ez lehetséges a század állományára korlátoztuk, és a 
tartalékállományt vettük igénybe, azonban ez nem minden esetben volt megoldható. A 
létszámhelyzetre tekintettel ezeknek a berendeléseknek 80-90 %-a többletszolgálat terhére 
történt 

111.5. Kerületi közterületi prostitúciós helyzet 

A megelőző évhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a prostitúció elleni hatékonyabb 
fellépésre. Az év folyamán összesen 177 személyt állítottunk elő prostitúció gyanújával, akik 
közül 40 fót állítottunk bíróság elé. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a Keresztúri út és 
az Üllői út vonatkozásában is számottevő javulás tapasztalható. 

111.6. Ör- és járőrszolgálat 

A fent leírt létszám problémák, nagymértékben befolyásolták az alosztály munkáját. Az év döntő 
részében l fő mb. alosztályvezető, l fő kiemelt-főelőadó, l fő szolgálatparancsnok és l fő szóban 
megbízott szolgálatparancsnok végezte az irányítást. Tovább folytatódott a fluktuáció, nem 
sikerült vonzóvá tenni a "Kőbányai szolgálatellátást". A kinevezett közrendvédelmi ügyeletesi 
állományból 3fő gyermeket nevel, l fO pedig huzamos ideje az Igazgatásrendészeti Osztályon 
dolgozik. 
Az év nagy eredménye az volt, hogy 5 fő FBÖ hajtja végre az objektumőri feladatokat, és az így 
felszabadult létszám is a közterületen dolgozhatott. A fogda továbbra sem működött, csak az 
előállító helységek működtek, ideiglenes őrrel. 

A közterületi szolgálat szervezését és vezénylését leginkább a meglévő lehetőségek, és nem 
mindig a kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetének alakulása irányította. 
Természetesen elsődleges hangsúlyt kaptak a kerület legfertőzöttebb területrészei, így kiemelten 
az Örs vezér tere és a Kőbánya-Kispest MÁV- és METRO állomás környezete, ahol a 
meghatározott szempontok szerinti mozgóőri szolgálat a legtöbb esetben biztosítva volt. 
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Szeptember hónaptól jelentős segítséget kaptunk a Fővárosi BV Intézet Ill-as számú objektuma 
környékén kialakult áldatlan állapotok kezelésében. A Bevetési Főosztálytól 2 fő járőr 

folyamatosan ellátta a mozgóőri feladatokat és csak váltást kellett biztosítanunk. A látványos 
eredmények miatt december elején-főkapitányi engedéllyel- lecsökkentettük a 24 órás jelenlétet. 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok során november 25-től minden nap jelen voltunk az 
ÁRKÁD bevásárló központban, és december hónapban a bűnügyi állománnyal együttműködve 2 
fő közterület megerősítést is szerveztünk. 

A bűnügyi helyzetértékelések, a közbiztonsági-és köztekedési veszélyeztetettségekés a lakossági 
valamint egyéb társszervektől érkezett visszajelzések és kimutatások alapján a mozgóőri 
szolgálatok fenntartása továbbra is indokolt, célszerűen együttműködve a területileg határos és 
illetékes XIV. és XIX. kerületi RendőrkapitányságokkaL 
Sajnálatosan ezen mozgóőri szolgálaton felülleggyakrabban egyetlen gépkocsizó járőr teljesített 
a kerület egész területén szolgálatot, melynek járőrvezetője gyakran a szolgálatirányító 
parancsnok volt. 

Az egyetlen gépkocsizó járőr természetszerűleg és kényszerűségéből a felderítő járőrszolgálat 
helyett leginkább a folyamatosan jelentkező és beérkező bejelentések feldolgozását hajtotta 
végre, így kevesebb mód volt arra, hogy az egyes jogsértésektől elszaporodott vagy 
veszélyeztetett területrészek még inkább rendőri jelenlétet kapjanak, ezzel is elősegítve a 
megelőzést és erősítve az ott lakó állampolgárok biztonságérzetét. 

A folyamatos fluktuáció évről-évre visszatérő problémát jelent, mely egyrészről állandósítja a 
létszámhiányt, másrészről komoly feladatot ad az állományt irányító parancsnokok számára, 
hiszen a távozók magukkal viszik a szakmai és erkölcsi nevelésükbe fektetett munkát, a 
megszerzett gyakorlati, területi és személyi ismereteiket. 
Itt kell megemlíteni azt a tényt is, hogy az állomány folyamatos cserélődésével ritka azon 
rendőrök száma, akik viszonylagosan nagyobb (legalább 5 év!) szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek, így előfordul, hogy a pályakezdő rendőrnek egy l éves szolgálati idővel 
rendelkező rendőr a járőrvezetője. 
Itt kell visszautalnom arra is, hogy a létszámhiány okán a szolgálatirányító parancsnokok 
továbbra is sok esetben gépkocsizó járőrszolgálatot látnak el, mely csökkenti az ellenőrző és 
nevelő munkájuk hatékonyságát. 

Az intézkedési aktivitása -a leterheltséget figyelembe véve- megfelelő volt az állománynak. Az 
alosztály 117 főt fogott el, 515 főt állított elő és 2428 esetben tett szabálysértési feljelentést. 
Helyszíni birság kiszabása 1.076 fővel szemben 8. 795.000,- Ft értékben történt. 
Járművezetés eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt 45 esetben történt előállítás és 
23 alkalommal őrizetbe vétel mellett. Tulajdon elleni szabálysértés miatt 23 őrizetbe vétel 
történt. A létszám viszonyokjavulásával szükséges az intézkedési aktivitás fokozása is. 
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111.6.1 Tárgyi feltételek alakulása 

20 l O. évben a szolgálat ellátásához biztosított tárgyi feltételekben negatív változás nem történt. 
Meglátásom szerint a járőrszolgálat részére biztosított járműpark mennyiségében és minőségében 
elegendő és megfelelő a szolgálat ellátásához, azonban a javítási időkjelentősek voltak. A terület 
megkívánna egy terepjáró gépkocsit Év végére kaptunk l db Lada Nívát, amely időlegesen 
megoldja a problémát, de hosszútávon egy új gépkocsi beszerzésére lenne szükség. 
Ugyanakkor továbbra is sajnálatos tény, hogy ezek esztétikai és műszaki megóvására egyesek 
nem fordítanak kellő figyelmet. Ennek eredményei azon parancsnoki kivizsgálások, melyek a 
senki által fel nem vállalt sérülések során keletkeztek. 
A szolgálati járművek állapotának megóvása érdekében továbbra is kiemeit parancsnoki 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgálatok átadása- és átvétele során a szolgálati járművek 
műszaki és esztétikai állapota is ellenőrzésre kerüljön 

A számítástechnikai eszközökben némi javulás történt az év végi beszerzésekkel, így megfelelő 
számban és minőségben álltak rendelkezésre. A jelentések teljes méctékben a Robotzsaru NEO 
rendszerben készülnek, melynek használatát a rendőrök elsajátították. Alapítványi támogatásból 
sikerült eszközöket beszerezni és ennek eredményeként hamarosan projektoros kivetítéssei tudjuk 
az eligazításokat hatékonyabban megtartani. 
A szolgálat ellátással összefüggő helyiségek és egyéb körletek (öltöző, fürdő) karbantartása 
folyamatos, még az öltöző szekrények mielőbbi cseréje szükséges. 
Az ügyelet átépítése és technikai bövítése szükséges. 

111.6.2. Feladatok végrehajtása, ezekkel összefüggő elvonó tényezők 

A szolgálati feladatoktól elvonó tényezők közül elsődlegesen kell megemlíteni a biztosítási 
feladatokat, és ezzel összefüggésben a csapaterőben történő végrehajtást. 2010. évben nagyszámú 
biztosításban vettek részt sportrendezvényekkel és egyéb -a gyülekezési törvény hatálya alá 
tartozó rendezvény- összefüggő feladatok végrehajtásában. A beosztott rendőrök személye 
viszonylagosan állandó, így biztosított, hogy kiképzett és megfelelő gyakorlattal, 
összeszokottsággal bíró rendőrök lássák el ezen feladatokat. Ugyanakkor komoly terhet ró a napi 
szolgálat tervezésében a csapatrendőri feladatok végrehajtása során kieső rendőrök pótlása. 

Ezen feladatok mellett végrehajtásra kerültek a kerület területén történt rendezvények és egyéb 
események is. Kiemelkedő volt a Halottak Napjához kapcsolódó több napos felügyeleti szolgálat. 
Ugyancsak elvonó tényezők az ad-hoc jelleggel jelentkező átkísérések, melyek gyakran azt az 
egyetlen gépkocsit kötötték le órákra, mely az adott napszakban a kerületben járőrözhetett volna. 
Átkísérést 2009. évben 901 esetben, 1804 fővel, 2120 órában hajtottunk végre, míg a vizsgált 
időszakban 706 esetben, 1349 fővel, 1503 órában hajtottunk végre. 
Az elővezetések száma 689 eset, ebből 57 alkalommal eredményes volt. 

Rendkívül sok volt a házi őrizetesek száma, több hónapon keresztül 13 fő és l fő védett személy 
napszakonkénti ellenőrzését kellett végrehajtani. 
Továbbra is komoly gondot jelent, hogy a helyszínbiztosítások rendkívül elhúzódóak, jellemzően 
több órát kell várni a helyszíni szemlebizottság kiérkezéséig. 
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111.7. Körzeti megbízotti szolgálat 

Az alosztály komoly nehézségek árán, de teljesítette döntő részben a meghatározott feladatokat. 
Az osztály folyamatos létszámgondjai miatt, a körzeti megbízotti állománynak kellett 
végrehajtani nagyon sok járőrszolgálati feladatot. 
A bűncselekmények visszaszorításának érdekében több esetben hajtottunk végre fokozott 
ellenőrzéseket és ellenőrzés sorozatokat, amelyek végeredménye a területre jellemző 
bűncselekmények ideiglenes visszaszorítása lett. Az adott bűncselekményt jellemzően elkövető 
csoportokhoz, személyekhez, helyszínekhez köthető esetekben a tett intézkedések eredményt 
hoztak, azonban a bűncselekmények valós visszaszorítása érdekében a rendőri jelenlét fokozására 
van szükség, amely a bűncselekmények megelőzésében kiemelkedő szerepet játszik. 

A közterületi jelenlét fokozására, sajnálatos módon kizárólag eseti jelleggel volt lehetőség, amely 
legtöbbször az állomány nagyobb igénybevételével járt. Befolyásoló tényezőként számolható az a 
körülmény is, hogy a legtöbb szolgálatellátás alkalmával a rendelkezésre álló állomány ereje 
kizárólag a "reagálásokra" korlátozódik, és csak esetenként van lehetőség "valódi" 
járőrtevékenység végzésére. Adott cselekmények helyszínén történő adatgyűjtés részletesebbé és 
körültekintőbbé tétele eredményeket hoz a bűncselekmények felderítése során. 

A korábban célkitűzésként megállapított állománymegtartás és a hiánycsökkentés csak 
részlegesen valósult meg, azonban a KMB Alosztály tekintetében sikerült kialakítani egy stabil, 
összeszokott állományt, akik egymásra támaszkodva, lelkiismeretesen és lelkesen végzik 
munkájukat. 

Az állománytábla alapján rendszeresített, valamint a státuszokat betöltő körzeti megbízottak 
száma az alábbiak szerint alakul.: 
A rendszeresített létszám 22 fő hivatásos rendőr, valamint l fő közalkalmazott. 

Beosztás: Rendszeresített létszám: Betöltött létszám: Hiány: 

Alosztályvezető l fó l fő 
Kiemeit fóelőadó l fő - fó l fő 
Körzeti megbízott 20 fó 12 fó 8 fó 
Gyors, - és gégíró ka. l fő l fő 

Összesen: 23 fő 14 fő 9 fő 

A betöltött státuszok tekintetében további személyi elvonó tényező, hogy jelenleg 2 fő tartós 
betegállományban van. 
A körzeti megbízotti alosztályról 20 l O. évben l fó saját kérésére került leszerelésre, l fő 
nyugállományba vonult és I fő került kapitányságon belül jó munkavégzése miatt átvezénylésre 
az Ör és-Járőrszolgálati Alosztályról a KMB Alosztályra. 

A meglévő állományból 3 fő folytat tanulmányokat szakirányú felsőfokú oktatási intézményben. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy jelenleg l O fő körzeti megbízotti beosztást betöltő kolléga 
teljesít kisebb-nagyobb elvonások mellett ügyirat feldolgozó és egyéb körzeti megbízotti 
tevékenységet, beosztásának megfelelő feladatokat. 
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A fenti létszámviszonyok ellenére a 2010. évben a kerület teljes egészét felölelő 8 KMB 
körzetben végzik körzeti megbízotti tevékenységüket, azonban a rájuk háruló feladatok száma 
nagy és rendkívül összetett, mivel a korábbi évek alatt elvesztett kapcsolatrendszer leépült, a 
lakosság hozzáállása, valamint bizalma még nem teljesen alakult ki. 

A korábban minden szempontból és elvárásnak megfelelően működő körzeti megbízotti 
tevékenység visszaállítása és megtartása érdekében a KMB Alosztály beosztottai a meghatározott 
feladatokat legjobb tudásuk szerint hajtiák végre, fiatal koruk és körzeti megbízotti tekintetben 
viszonylag pályakezdői mivoltuk ellenére jól végzik feladatukat, amely elsősorban 
lelkiismeretességüknek és hozzáállásuknak köszönhető. 
A feladataik végrehajtása során az eltelt viszonylag rövid idő ellenére az elvárásoknak 
megfelelően teljesítették feladataikat, amely tevékenységük során felvették a kapcsolatot a 
területükön az önkormányzati képviselőkkel, intézmények, szeevezetek vezetőivel. 

Minden KMB körzetben megkezdődött a lakossági fogadóórák megtartása, a körzeti megbízottak 
elérhetősége, a szolgálatot teljesítő kollégák neve, valamint a fogadóórák időpontjai is 
ismertetésre kerültek különböző fórumokon. 

A 2008. évben Kőbányán is elindításra került az "Iskola Rendőre" program, mely során 
megtörtént az oktatási intézmények vezetőivel való kapcsolatfelvétel, mely folyamatos havi 
rendszerességű kapcsolattartást eredményezett 
A területen 18 oktatási intézményben folytat "Iskola Rendőre" programot a KMB Alosztály 
állománya, mely programról a visszajelzések pozitívak voltak mind a tanulók, mind a 
pedagógusok részéről. 
Több esetben vettek részt a KMB Alosztály beosztottjai iskolai nevelő és felvilágosító 
programokon, osztályfónöki órákon ezzel is erősítve és segítve a diákok nevelését. 

A területen a szolgálat ellátását gyalogosan illetve szolgálati gépjárművel megerősítve látják el, 
amely során a lakótelepek lakóival, valamint a helyi közintézmények és üzletek vezetőivel, 
alkalmazottaival kapcsolatfelvételre kerül sor. 
Az ellenőrzések során különös figyelem fordult a lakosságot zavaró problémák kezelésére, mint 
például a közterületen való szeszesital fogyasztás, amely általában már egyszerű 
figyelmeztetéssei is orvosolható, azonban több esetben került sor helyszíni bírság és 
szabálysértési bírság kiszabására is. 

Az állampolgári visszajelzések alapján a szolgálat felállítása rendkívül pozitívnak mondható, a 
kellő bizalom kialakulása, és a viszonylagos állandó rendőri jelenlét biztosítása nagy mértékben 
befolyásolhatja az adott területen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása érdekében tett 
intézkedések eredményességét. 

A KMB Alosztály állománya nagy arányban veszi ki részét a társszervekkel való közös fokozott 
ellenőrzésekben és a csapatrendőri feladatok végrehajtásában. 

Az ügyiratok feldolgozása tekintetében elmondható, hogy a tavalyi évvel viszonylag megegyezik 
az érkezett ügyiratok száma, melynek határidőre történő feldolgozása jelentős terhet ró a 
beosztotti állományra, sok esetben ezzel elvonva őket a közterületi feladatvégzéstőL 



Az ügyiratforgalom: 
bűnügyi megkeresés 
egyéb megkeresés 
nyílt rendőri információkérés 
megkeresés tartózkodási hely megállapítására 
összesen: 
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2009.év 
49 db 
156 db 
126 db 
1881 db 
2212 db 

2010.év 
38 db 
166 db 
63 db 

2052 db 
2319 db 

Összességében megállapítható, hogy az ügyiratok határidőre történő végrehajtása megvalósult, a 
határidő túllépése rendkívül kis számban fordult elő, amely esetekben lehetőség volt a jogszabály 
adta kereteken belüli határidő hosszabbításra. 

A KMB Alosztály állománya vezényléses munkaidőrendben haj(ja végre feladatait, mert csak 
ezen munkaidőrendszerrel valósítható meg azon sokrétű feladatellátás, mely a körzeti 
megbízottakra hárult. 

A körzeti megbízotti irodákból sajnos anyagi finanszírozási okok miatt leadásra kerültek a 
Bp. X. ker. Hárslevelű u. 25. 
Bp. X. ker. Szállás u. ll/C 
Bp. X. ker. Pongrácz u. 17. 
Bp. X. ker. Mádi u. 165. szám alatt lévő irodák. 

Jelenleg a kerületben a 20 l O. évben csak a 
Bp. X. ker. Agyagfejtő u. 12. 
Bp. X. ker. Gyakorló u. 38. szám alatti irodák működnek. 

A többi kmb körzetben a fogadóórák megtartására a körzeti önkormányzati képviselők 

fogadóórájának keretén belül többnyire valamely oktatási intézményben kerül sor. 

A körzeti megbízotti alosztály beosztottainak 20 l O. évi intézkedés száma összevetve az előző 
évek adataival az alábbiak szerint alakult: 

Intézkedések 2009.év 2010.év 
elfogás 191 fő 222 ro 

előállítás 457 fő 702 fó 
bizt. intézkedés 27 ro 41 ro 

szabs. feljelentés 667 ro 868 ro 
helyszíni bírság 515 fő/ 3.530.000 Ft 377 fő/ 2.267.000 Ft 

összesen: 1857 eset 2210 eset 

Az intézkedések száma alapján az intézkedési aktivitás az előző évekhez képest jelentősen javult, 
ami azért is nagy jelentőségű, mivel a nagy számú ügyirat feldolgozás mellett a körzeti 
megbízotti állományba tartozó kollégák nagy számban teljesítettek járőrszolgálati és 
csapatszolgálati tevékenységet is. 
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A Budapest X. Kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti 
Alosztály a jelenlegi létszámának és kiépítettségének, a meghatározott feladatok számának 
tekintetében a 20 l O. évben erőn felül teljesítve jól hajtotta végre feladatait. 

111.8. Együttműködés 

Az elmúlt év során folyamatosan javult az együttműködés a Wolf Polgárőr EgyesületteL Napi 
rendszerességgel történtek a közös szolgálatellátások. 

Rendőri szerv Polgárőrség rendőrséggel közös Polgárőrség önálló szolgálat 
megnevezése szolgálat ellátása ellátása 

BRFK X. ker. Eset 
Rendőri Pglgárőr 

Óra Eset Fő Óra -

Rk. 
létszám létszám 

286 391 375 3 386 69 186 680 

Rendőri szerv 
Rendőrséggel közös szolgálat ellátás során történt intézkedések megnevezése 

Szabs. B ü. Szem. szab. kori. int. HB 
BRFK X. ker. feljelentés feljelentés előállítás elfogás 193 fő l 

Rk. 1.605.000,-
242 3 86 2 Ft 

A kerületi közterület-felügyelettel is folyamatos kapcsolatban álltunk és több alkalommal 
szerveztünk közös akciókat. A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szakhatóságaival 
rendszeresen együttműködtünk. A kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség ellenőrzési munkáját 
szintén megtámogattuk. 

IV. 
Igazgatásrendészeti tevékenység 

IV.l. Szabálysértési tevékenység 

A szabálysértési ügyiratok feldolgozását 4 előadó végezte, valamint az előadók hiánya miatt a 
vagyonvédelmi előadó saját tevékenységi területének ellátása mellett a közterületi 
feljelentésekben, illetve nem balesetekben indult ügyek egy részében folytatta le a szabálysértési 
eljárást. 
Az igazgatásrendészeti osztályon dolgozó 5 előadó végezte a bírósági hatáskörbe tartozó 
ügyekben gyorsított bírósági eljárásban előállított személyek őrizetbe vételét és bíróság elé 
állítását, valamint az előkészítő eljárások lefolytatását a tulajdon elleni szabálysértésekben 20 l O. 
augusztus 19-ét követően. 
A szabálysértési eljárások során a szabálysértési hatóság eleget tett tényállás-tisztázási 
kötelezettségének, a szükséges eljárási cselekmények foganatosításávaL 
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Az ügyintézési határidők betartásával, indokolt esetben meghosszabbításával a mielőbbi 
határozat-hozataira -a határozat alaki és tartalmi követelményeinek betartásával-, a határozat 
kézbesítésre vonatkozó kötelezettségnek az előadók eleget tettek. 
A szabálysértési felelősségre vonásban, mind a bírságolás, mind a járművezetéstől eltiltás 
tekintetében a következetességet betartotta. 
Az előadók teljesítették az év során érkező szabálysértési megkereséseket 
l előadó ezen túl közigazgatási bírságolási eljárásokat folytatott le a szabálysértési tevékenység 
me ll ett. 
Az előadók az ügyek Robotzsaru RSZABS moduljában történő folyamatos feldolgozását, az 
adatok helyes rögzítését elvégezték. 
A végrehajtási eljárás lefotytatását a pénzbírság behajtására l fó közalkalmazott és l fó 
segédelőadó folyamatosan végezte. 
Az ügyek naprakész iktatását az osztályon l közalkalmazott végezte. 
Az előadók és közalkalmazottak leterheltsége nem csökkent, tekintettel arra, hogy a 
szabálysértési eljárások mellett közigazgatási bírságolási eljárást és a végrehajtását is le kell 
folytatni, valamint 20 l O. augusztus 19-től a tulajdon elleni szabálysértések előkészítő eljárása is a 
rendőrség hatáskörébe -az Igazgatásrendészeti Osztályra- került. 

A szabálysértési terület statisztikai adatai 

2007.év 2008.év 2009.év 2010.év 
Iktatott ügyek száma 3 444 405 8 4473 4 260 

Feljelentett személyek száma 3 632 4 260 4818 440 2 

Köztekedési szabál ysértések 3 332 3981 659 8 4 288 
száma 
Balesetek S'{.áma: 

Anyagi káros: 679 818 1139 878 
Személyi sérüléses: 211 200 237 157 
Összesen: 880 1018 1376 1035 

Figyelmeztetett személyek 649 1122 1293 771 

Megbüntetett személyek 1667 1675 2146 

Elmarasztalt személyek 2 789 2 968 2917 
/figy+pénzbírság/ 
Kiszabott pénzbírság 48.741.200 62.117.000 Ft 64.220.000 Ft 66.955.000 Ft 

Ft 
Befizetett pénzbírság 20.574.200 24.117.600 Ft 18.996.000 Ft 17.732.000 Ft 

Ft 
Járművezetéstől eltiltás 395 480 316 257 
(személy) 

n 
H 
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Kifogások 410 481 456 594 
(db) 
Bíróságra felterjesztett 253 342 325 492 
kifogások 
(db) 
Határozatok száma 2 862 3 526 443 7 4 580 

meghallgatás nélkül 2081 2 796 3710 40 94 
meghallgatással 781 730 727 486 

Végrehajtási eljárások 281 275 340 603 
Bíróság elé állítások sl,_áma: 
Tiltott kéjelgés: 47 94 49 40 
Járművez. az eltiltás tartama ll 13 21 23 
alatt: 
Rendzavarás: - - l -
Távoltartó határozat 
szabályainak megsértése: - - - 2 
Tulajdon elleni szabálysértések: 23 

Ittas járművezetés szabálysértés miatt 2009. évben 24 főt, 2010. évben 27 főt marasztaltunk el. 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy az iktatott ügyek, azaz a feljelentések, illetve a 
feljelentett személyek száma az előző évhez képest csökkent, mivel az év első felében a 
szabálysértési hatósághoz kevesebb feljelentés érkezett a közterület felügyeletektől, illetve 2010. 
december Ol-jét követően az ismeretlen személy ellen szabálytalan parkolás miatt tett 
feljelentések feldolgozásakikerült a kerületi hatóságok illetékessége alól. 

A köztekedési szabálysértések száma jelentősen kevesebb lett a feljelentésszám csökkenésével, 
valamint tekintettel a 20 l 0. január O l-től hatályos jogszabályi változásokra, a környezetvédelmi 
igazolólap megszűnésével és az üzembentartó kizárólagos felelősségével a kötelező felelősség 
biztosítás vonatkozásában. 

A balesetek száma csökkent, amelyen belül a bejelentett anyagi káros balesetek miatt indult 
ügyek számának csökkenése nagyobb mértékű. A hatóságunk által közúti köztekedési 
balesetekben lefolytatott eljárások nemcsak a kerületben történt balesetekre terjednek ki, hanem 
azokra a szabálysértési hatóságunk illetékességi területéhez tartozó személyek által a kerületen 
kívül okozott balesetekre, amelyeknek hatása más személyre, más járműre nem terjedt ki, illetve 
bekövetkezése más személy magatartásával összefüggésbe nem hozható. 
A balesetek bekövetkezésének jellemzőbb okai a járművezetők részéről az elsőbbségadási 
kötelezettség elmulasztása, továbbá a türelmetlenség és figyelmetlenség, illetve a gyalogosok 
részéről az úttesten figyelmetlenül, illetve szabálytalanul történő áthaladás. 

A meghallgatások száma -az ügyszám csökkenésével arányban- kevesebb a korábbi évekhez 
viszonyítva. A meghallgatások elsősorban a közúti közlekedési balesetek ügyében a tényállás 
tisztázásának céljából, mivel a feljelentések nem szolgáltatnak elegendő adatot az érdemi 
határozat meghozatalához, a felelősség megállapításához. 
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Ennek oka, hogy a balesetek helyszínén nincs kellő bizonyíték, nem kerül megállapításra a 
helyszínen intézkedő rendőr részéről az okozó által elkövetett szabálysértés, amely a baleset 
bekövetkezését indokolja, a részesek a helyszínt elhagyják, a helyszínen tett nyilatkozatok pedig 
ellentmondásosak, ezért ennek feloldására, illetve a felelősség megállapítására csak a részesek 
meghallgatásával van lehetőség. 

A járművezetéstől eltiltott személyek számadatában bekövetkezett csökkenés oka, hogy 
ügyészségi állásfoglalás alapján a korábban eltiltással sújtható szabálysértések egy része enyhébb 
elbírálás alá került. 

Az elmarasztalt személyek száma hasonló az előző évhez, azonban a figyelmeztetett és 
elmarasztalt személyek számának arányában jelentősen változás történt a pénzbírsággal sújtott 
személyek számának növekedésében. 

Ismét emelkedett a kiszabott pénzbírság összege, amely szükséges ahhoz, hogy a jövőben 
visszatartsa a szabálysértést elkövetőket hasonló cselekmény elkövetésétől, illetve a nagyobb 
részt köztekedési szabálysértést elkövetőket a szabályok betartására ösztönözze. A kiszabott 
66.955.000 Ft pénzbírságból már 41.615.000 Ft emelkedettjogerőre, melyből 17.732.000 Ft lett 
önként befizetve, illetve ennek hiányában behajtva az év végéig. 

Az önkéntes befizetések elmaradásával a végrehajtási eljárásban kell érvényt szerezni a jogerőre 
emelkedett pénzbírságot megállapító határozatoknak, amelyek száma - 603 elindított végrehajtás 
az adott évben - jelentősen meghaladja az előző évekét. 

A kifogások száma továbbra is magas, az elkövetők anyag1 es személyi körülményeikre 
hivatkozva kérelmezik a jelentősebb összegű, de előző évekéhez hasonló bírságok csökkentését, 
illetve a járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazása esetén az ügyek legnagyobb részében a 
gépkocsi használatának szükségességére hivatkozva az eltiltás mellőzését. A bíróságra küldött 
kifogások esetében már nem minden esetben kerül az eltiltás mellőzésre, különösen nem az ittas 
vezetés szabálysértés elkövetése esetén. A vezetői engedély helyszíni elvételével az eltiltás 
mellőzésére nincs gyakorlatilag lehetőség. 

A gyorsított eljárásban bíróság elé állításos ügyek száma hasonló volt az előző évihez, amely 
kiegészült a 20 l O. augusztus !9-től hatályba lépett tulajdon elleni szabálysértésekkeL 

Gyorsított eljárásban bíróság elé állítások száma: 

Tiltott Járművezetés Távoltartó Önkényes Tulajdon 
kéjelgés az eltiltás határozat beköltözés elleni 

időtartama alatt szabályainak szabálysértés megsértése 

2009.évben 49 db 21 db 
2010.évben 40 db 23 db 2 db Odb 23 db 
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Rendes eljárásra megküldött ügyek száma: 
Tiltott Járművezetés Távoltartó Önkényes 
kéjelgés az eltiltás határozat beköltözés 

időtartama alatt szabályainak szabálysértés 

2009.évben 37 db 24 db 
2010.évben 137 db 22 db l db 

Összesen: 
2009.évben 86 db 45 db 
2010.évben 177 db 45 db 2 db l db 

Tulajdon elleni szabálysértések: 

Tulajdon elleni szabálysértések miatt indult előkészítő eljárás: 177 ügyben 
- ismert elkövető ellen indult: 115 ügy 
- ismeretlen elkövető ellen indult: 62 ügy 
melyből ismertté vált az elkövető: 2 ügyben 

Tulajdon 
elleni 
megsértése 

43 db 

66 db 

20 l O. évben a demonstrációk biztosítására, az azonnal történő szabálysértési eljárások 
lefolytatására, illetve gyorsított eljárásban bíróság elé állítások céljából többletszolgálat, illetve 
készenléti szolgálat elrendelésére került sor. 
A gyorsított eljárások lefolytatásában, készenléti szolgálat vállalásában 5 fő hivatásos vett részt. 
Többletszolgálati órák száma: 131 óra összesen. 
Készeniétek száma: 304 óra összesen. 

IV.2. Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói terület, és egyéb rendészeti tevékenység 

A 2005. évi CXXXIII. törvény szerint a kiadott működési engedéllyel és új típusú igazolvánnyal 
rendelkezők akkor végezhetnek tevékenységet, ha kamarai tagsággal is rendelkeznek, illetve a 
tevékenység szüneteltetése esetén az engedélyt, illetve igazolványt le kell adni. 
A cégek a változást az új jogszabálynak megfelelően hatóságunknál bejelentik, és az illetéket az 
előadó által kiadott esekken leróják. 
A központi priorálás eredményeképpen az igazolványosok kiadás feltételeinek vizsgálata 
történik, és amennyiben nem felel meg a hatóság intézkedést kezdeményez az igazolvány be
vagy visszavonására. 
Az ellenőrzés során, ha hatóságunk illetékessége már nem áll fenn, az ügyiratot továbbítja a 
lakóhely, illetve székhely szerint illetékes hatósághoz. 

A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység engedélyezési eljárásával és 
ellenőrzésével kapcsolatosan 2010. évben végzett tevékenység 

Hatóságarn 13 db működési engedélyt és 197 db igazolványt adott ki 2010-ben, EGT-s engedély, 
illetve igazolvány kiadása nem történt. 
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Az Igazgatásrendészeti Osztály 41 db ellenőrzést hajtott végre az engedéllyel rendelkező társas 
vállalkozások körében, a Közrendvédelmi Osztály 12 db ellenőrzést végzett az egyéni 
vállalkozók vonatkozásában, a Bűnügyi Osztály 6 db ellenőrzést hajtott végre a magánnyomozói 
vállalkozások terén. A SZEV APOL rendszerben az ellenőrzések rögzítésre kerültek, melyek 
során jogsértést nem tártak fel. 

Igazolvány és engedély helyszíni elvételére nem került sor. 

Felügyeleti bírság kiszabására 2010. évben nem került sor. 

Az igazolványok bevonása 4 esetben történt, mivel az igazolvány tulajdonosa ellen vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás. l O esetben az igazolvány visszavonásra 
került, ebből 6 esetben kamarai tagság nem fizetése miatt, 4 esetben tevékenység megszűnése 
miatt. 

Elhalálozás miatt 
visszavonásra. 

egyéni vállalkozói engedély és 3 db vagyonőri igazolvány került 

Az ellenőrzések során több esetben megállapításra került, hogy a cégek székhelyén a cég nem 
található, ezért cégtörvényességi eljárásokat kezdeményeztünk. 

Kiadott igazolványok 2007. évben: 
db 

állandó személy- és vagyonőri 407 
magánnyomozó i 3 
biztonságtechnikai tervező 8 

Kiadott engedélyek: 2007. évben: 
db 

Személy- és vagyonvédelmi 40 
Magánnyomozó i 5 

Érvényben lévő engedélyek és igazolványok: 
Magánnyomozó i -társas vállalkozás: 9 db 

- egyéni vállalkozó: l db 
- igazolvány: 30 db 

Biztonságtechnikai tervező igazolvány: 31 db 

2008. évben: 
db 
196 
12 
l 

2008. évben: 
db 
16 
2 

Személy- és vagyonőri - társas vállalkozás: 60 db 
-egyéni vállalkozó: 35 db 
-igazolvány: 1658 db 

Ellenőrzések: 

Cégek:4l db 
Egyéni vállalkozók: 12 db 
Magánnyomozói tevékenységet végzők: 6 db 

2009.évben: 2010. évben: 
db db 
255 195 
4 3 
3 2 

2009.évben: 2010.évben: 
db db 
12 8 
2 
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Intézkedések: 
Igazolvány bevonása: 4 db 
Igazolvány visszavonása: 13 db 
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IV.3. Figyelmeztető jelzés, pirotechnikai tevékenység 
Figyelmeztető jelzés használatának engedélyezése: 

- l db első és l db új engedély. 

Játékos pirotechnikai termékek forgalmazásával kapcsolatos bejelentések száma: - db. 

v. 
Együttműködés 

A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és azzal összefüggő 
intézkedésekről szóló 102112004. (111.18.) Kormány határozatban foglalt egyes feladatok 
végrehajtására kiadott 32/2004. (X.l2.) ORFK Intézkedésben meghatározottak alapján 
megállapítható, hogy a rendőrkapitányságra 20 l O. évben -a rendelkezésre álló adatok szerint
olyan bejelentés nem érkezett, amelyben az érintett a cigány származás miatti diszkriminatív 
rendőri eljárást kifogásolta volna. 

Rendkívül kedvezőnek tartjuk, hogy az állampolgárok széles rétegei segítenek bennünket. Igen 
sok olyan eredményes rendőri intézkedésünk volt, amely lakossági észrevételre vagy bejelentésre 
indult. Ez betudható annak is, hogy rendszeresen részt vesz a lakossági fórumokon a kapitányság 
vezetése, és a havi kapitányságvezetői fogadónapokon igyekszünk a lakosok által felvetett 
problémákat eredményesen kezelni. 

Az önkormányzat alábbi szerveivel folyamatos, kiemelkedő a kapcsolat, így különösen: 
-Az Igazgatási Osztály munkatársaival 
-Az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Csoporttal 
-A Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámügy munkatársaival. 
- A kerületben nagy számban található önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos intézkedések 
végrehajtása érdekében a Lakásügyi Osztály munkatársaival. 

Minden évben kiemeit feladatként kezeljük a vonatkozó normatívák alapján -különösen az 
idegenforgalmi szezon alatt- a kerületünkbe látogató külföldiekkel kapcsolatos jogsértéseket 
A kerületünkben található idegenforgalmi központok, szállodák, és esetenként a jelentős számú 
külföldi állampolgárokat vonzó Hungexpo rendezvényei tette szükségessé, hogy felmérjük a 
veszélyeztetett helyeket, és jó kapcsolatot alakítsunk ki a szállodák vezetőivel. 

A szállodák külföldiek sérelmére elkövetett cselekmények tudomására jutása esetén, soron kívül 
értesítik hatóságunkat, a nyomozásaink során pedig gyakran kapunk segítséget a szállodában 
tartózkodó vagy ott megforduló személyekkel kapcsolatban. Sikerült elérnünk, hogy csökkent a 
külföldiek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. 
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Kapitányságunk illetékességi területén működő polgárőrszervezetek közül, 2009. évben 
Együttműködési Megállapodást kötöttünk a X. kerület Kőbányai Wolf Polgárőrség, Speciális 
Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Polgárőrség). A 
kapitányság Körzeti Megbízotti, illetve Ör- és Járőrszolgálati Alosztályának beosztottai, valamint 
a polgárőrök között jó munkakapcsolat alakult ki, folyamatosan látnak el közös szolgálatot, így is 
biztosítva a kapitányság illetékességi területén a fokozott közterületi jelenlétet és az 
állampolgárok részére legfontosabb biztonságérzet növelését. 
A Polgárőrség tagjai a KMB Alosztály beosztottaival folyamatosan részt vesznek a kapitányság 
illetékességi területén zajló prostitúciós tevékenység visszaszorítása érdekében tartott fokozott 
ellenőrzésekben, fokozott gépjármű ellenőrzésekben, szórakozóhelyek rendőri ellenőrzésében és 
körözött személyek felkutatására szervezett ellenőrzésekben. 

Emellett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közterület-felügyeletének 
munkatársai havonta több alkalommal előzetes egyeztetés alapján végeznek közös ellenőrzéseket 
a KMB Alosztály beosztottaival, főleg az állampolgárokat irritáló szabálysértések (pl. engedély 
nélküli árusítás, közterületen szeszesital fogyasztás, erőszakos koldulás, tiltott kéjelgés, tiltott 
parkolás) megszüntetése, visszaszorítása érdekben. 
Munkakapcsolatunk alapján részt vállaltak a kerületi rendezvények biztosításában, közös akciók 
ellátásában. 

Kiemelkedőnek nevezhető a kapitányság kapcsolata a kerületi ügyészséggel, hozzáállásuk és 
segítő szándékuk példaértékű. 
Folyamatos revíziót gyakorol a Bűnügyi Osztály tevékenységének felügyeletében a Budapesti X 
és XVII. kerületi Ügyészség. A 2010-es évben is folyamatosan érkeztek vissza ügyészi 
észrevételek a nyomozásokkal kapcsolatban. 

A Budapesti l és XII. kerületi Ügyészséggel a kapcsolattartás kifejezetten csak az ügyek 
megbeszélésére korlátozódik, ugyanez elmondható a bíróságokra vonatkozóan is. 

VI. 
A funkcionális feladatok 

Vl.l. Humánerőforrás gazdálkodás 

2010. év során is többször volt állománytábla módosítás. A 2009. évben létrehozott Bűnügyi 
Koordinációs és Regionális Felderítő Osztály megszűnt, ezzel 3 hivatásos tiszti és l 
közalkalmazotti létszámhelyet vontak el a Kapitányság állománytáblájábóL 
Fentieken túl elvettek az Igazgatásrendészeti Osztályról l kiemeit fóelőadó és l főelőadó, a 
Közrendvédelmi Osztályról pedig l járőrvezető (gépkocsizó), l járőr (kutyavezető) és 2 mozgóőr 
hivatásos státuszt. A Körzeti Megbízotti Alosztály állományában 2 körzeti megbízott 
(kutyavezető) létszámhely átminősítésre került körzeti megbízottá. 
Mindent összevetve állománytáblánk 20 l O. december 31-én 5 tiszti, 4 tiszthelyettesi és l 
közalkalmazotti státusszal tartalmazott kevesebbet, mint 20 l O. év elején. 
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A létszámhiány szervezetenkénti megoszlása: 

2010.január Ol. 2010. december 31. 
szervezetiegység Hivatásos közalk. Hivatásos közalk. 
bűnügyi állomány 6 fó - 9fó -

+ 5 hivatásos 
státusz terhén 

diplomás 
közalkalmazottak 

vannak 
Közrendvédelmi 21 fó - 27 fő -

Osztály 
Igazgatásrendészeti 2 fő - - -

Osztály 
Hivatal 2 fő - 2 fO 

Összesen 36 fő - 38 fő -
20 l O. december 31-én 15 fő áthelyezése volt folyamatban. 

20 l O. évben összesen 46 fő hivatásos állományú és 13 fő közalkalmazott munkatárs távozott 
a Kapitányságról, ebből 32 fő más rendőri szervhez került áthelyezésre, l O fő FÜV eljárást 
követően nyugállományba vonult, l főnek lemondással, 2 fónek lefokozással, l főnek pedig 
közös megegyezéssel szűnt meg a szolgálati viszonya. 
A közalkalmazottak közül 3 ilinek szűnt meg a munkaviszonya nyugállományba helyezés miatt, 
5 fő bűnügyi tevékenységet segítő munkatárs és l fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli 
alkalmazott hivatásos szolgálati viszonyba került kinevezésre, 4 fűt más rendőri szervhez 
helyeztek át. 

Vezetők: 

A kapitányságvezető személyében 20 l O. október 04-ei hatállyal történt változás, mert Ács Péter 
r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető Úr nyugállományba vonult. 
Az Igazgatásrendészeti és a Bűnügyi Osztály, a Készenléti Akció Alosztály, valamint a Hivatal 
élén személycsere nem történt. A közrendvédelmi osztályvezető áthelyezésre került a BRFK 
XVI. ker. Rendőrkapitányság állományába, helyét Görbe Attila r. alezredes vette át. 
A Gazdaságvédelmi Alosztály vezetője áthelyezésre került a BRFK Gazdaságvédelmi 
Főosztályára, a státusz jelenleg betöltetlen. 
A Bűnüldözési Alosztály vezetésében is változás történt, az alosztályvezetőt a BRFK Bevetési 
Főosztályra helyezték át. 

Szolgálati időt elismerő támogatást 6 fő vett igénybe. 

A hivatásos állomány átlagéletkora 2010. december 31-ei adatok alapján 34 év. A meglévő 
128 főből 33 fő (25%) 25 éves vagy fiatalabb, 12 fő (9,5 %) 40 éves vagy idősebb. 
A szakmai életkor átlaga 5,75 év; 58 fő (45 %) 5 évnyi vagy kevesebb rendőrségi szolgálati 
viszonnyal rendelkezik. 
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Továbbra is a fluktuáció egyik oka, hogy a központi szerveknél jelentősebb az alanyi jogon 
járó illetménykiegészítés mértéke. A másik ok, hogy az állomány jelentős része vidéki 
lakóhellyel rendelkezik, így a szolgálatba való bejárás mind időbeli, mind anyagi terhet jelent, 
mely jelenleg csak az utazási díj 86 %-os visszatérítésével kerül kompenzálásra. 

Kőbánya lélekszáma az Önkormányzat népességnyilvántartási előadójának tájékoztatása szerint 
73 981 fő. Ezt figyelembe véve és a meglévő 128 fő hivatásossat számolva az 1 rendőrre jutó 
lakosság száma: 578 fő; a rendszeresített 166 fó létszámmal számolva minden státusz betöltése 
esetén az l rendőrre jutó lakosság száma: 446 fő lenne. 

VI.2. Elismerések, jutalmazások 

2010. évben összesen 15 fő hivatásos kapott BRFK vezetői jutalmat és dicséretet, valamint l fó 
közalkalmazott munkatársi címet. 

A Kőbányai Önkormányzat által a X. kerületi Rendőrkapitányság részére biztosított keretből 21 
fő hivatásos és 4 fő közalkalmazott, az OTP Bank által a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 
biztosított keretből l fő hivatásos kapott pénzjutalmat 

Soron kívüli előléptetés illetve első tiszti kinevezés saját állományból nem volt. 

A Hivatal által koordinált éves fizikai erőnlét-feimérésen a részvétel 100 %-os volt. Ugyanezt 
elmondhatjuk az éves kötelező lövészetekről is. 

Az állomány egészségügyi helyzete az elmúlt évek során nem változott. Ezzel ellentétben 
továbbra is magas a tartós betegállományban lévők, és az orvosi felülvizsgálatra várok száma, 
mely egyértelműen a nyugdíj jogszabály változására vezethető vissza. Az éves orvosi vizsgálatot 
teljesítők közül mindenki alkalmas minősítést kapott. Az egészségügyi ellátás minősége évek 
óta változatlan. 
2009. évben 344 fő 5100 napot, 2010. évben 278 fő 3612 napot töltött betegállományban. 
Ki nem adott szabadságnapok száma: 2009. év 50 nap, 2010. év 1033 nap. 
Túlórák száma 2010. évben: 9912 óra 

Vl.3. Pénzügyi-, anyagi technikai erőforrás gazdálkodás 

Informatika eszköz, és kellékanyag ellátottság 
A X. kerületi Rendőrkapitányságon a 2010. évben informatikai eszköz ellátottság jelentősen 
javult, mivel a Kőbányai Önkormányzat, valamint a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatásával a Windows 98 operációs rendszerrel üzemelő számítógépek cseréjét teljes 
mértékben sikerült megvalósítani. 
20 l O. évben a Kőbányai Önkormányzat, valamint a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatásával 38 db számítógépet, 29 db LCD monitort, 2 db notebook-ot és 2 db 
duplexegységes hálózati nyomtatót kapott a kapitányság. 
Az ORFK GF KM GEl Információtechnológiai Osztály a Kőbányai Önkormányzattól kapott 9 db 
számítógéphez 9 db LCD monitort biztosított. 
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Az ORFK GF KM GEl Információtechnológiai Osztály részéről az értékelt időszakban sem 
számítógép csere, sem fejlesztés nem történt. 
A kapitányság jelenlegi informatikai eszköz állománya: ll 4 db számítógép, 52 nyomtató és 7 db 
scanner. 

A kapitányság 2010. évben nem rendelkezett saját kellékanyag kerettel, ennek ellenére a 
nyomtatók és faxok kellékanyaggal történő ellátását folyamatosan tudtuk biztosítani. 
Az elmúlt évben az informatikai rendszerek használatához szükséges jogosultságok karbantartása 
folyamatosan megtörtént 

A 2011. évben javasolt hardver fejlesztés 
- Az 5 évnél idősebb számítógép konfigurációk cseréje. 
- A régi hálózati nyomtatók cseréje duplexegységgel ellátott hálózati nyomtatóra, mert így 
a felhasznált papír mennyisége kevesebb lehetne. 
- Az Igazgatásrendészeti Osztályon a 8 db helyi nyomtató kiváltása duplexegységgel 
ellátott hálózati nyomtatóval a felhasznált papír mennyiség csökkentése érdekében. 

A Harmat utcai épületünk elhelyezési körülményei 2010. évben javultak. A Kőbányai 
Önkormányzat dologi kiadásokra biztosított keretéből a közös terek (folyosók, lépcsőházak, 
illemhelyek), a tanácsterem, a férfi öltözők tisztasági festésére valamit az utóbbi helyiségek pvc 
cseréjére került sor. Emellett az ORFK GF KM GEl BRFK Gazdasági Osztály az ügyeleti 
helyiségek, valamint a ll. és III. emeleten egy-egy irodahelyiség tisztasági festését végezte el. 
Mindazon által évek óta nincs anyagi forrás a kapitányság tényleges felújítására, amely kiterjedne 
a gépészeti és elektromos hálózat cseréjére is. Ennek ellenére szintén a fent említett 
önkormányzati keretből mindkét lift felújítását elvégeztettük. ll. ütemben tervezzük a Iiftek 
kabinjainak felújítását. 
A kapitánysági épület tetejének szigetelési hiányosságai miatt az épület több helyen ázik, 
azonban -az ORFK KM GEl illetékeseinek tájékoztatása alapján- a javításra, felújításra 
kellő anyagi forrás hiányamiatt nem kerülhet sor. 

Kapitányságunk gépjármű állománytáblája szerint 15 db gépjárművel és 5 db 
segédmotorkerékpárral rendelkezünk. Egy idegen hibás baleset következtében az egyik 
gépkocsink esetében gazdasági totálkárt állapítottak meg, melyből kifolyólag l db hiány 
állandósult. Az ügyintéző gépkocsik többségének állapota megfelelő, viszonylag kevés kilométert 
futottak. 
A huzamosabb ideje szolgálatban lévő gépkocsik 75.000-84.000 kilométert futottak, ebből 
adódóan gyakoriak az alkatrészkopásból, törésből adódó műszaki meghibásodások. 
Ezek javítása a pénzügyi korlátok miatt gyakran napokig elhúzódnak, és a gépkocsik kiesnek a 
szolgálatból. A javításon lévő járművek pótlása tartalék gépkocsikkal általában megoldható. 
20 l O. évben -2007. év óta a Kőbányai Önkormányzat által bérelt- Peugeot Boxer típus ú szolgálati 
gépjárművet a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány megvásárolta, és használatunkba 
bocsátotta, amely a napi szolgálatellátást illetve a csapatszolgálati feladatok teljesítését nagy 
mértékben segíti. 
Az értékelt időszakban 3 db Skoda gépjárművet kaptunk használatra a Kőbányai 
Önkormányzattól, melyek közül két Skoda Fabia típusú, megkülönböztető hang- és fényjelzéssel 
ellátott szolgálati gépjármű a térfigyelő járőrszolgálat ellátását biztosítja. 
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20 l O. év végén megállapodás megszüntetésére került sor, melynek értelmében az általunk 2002. 
év óta használt IHW-985 forgalmi rendszámú szolgálati gépkocsit az Önkormányzat, mint 
tulajdonos részére visszaadtuk. 

VI.4. Hivatali űogi, ügyviteli) tevékenység 

A Hivatal teljes személyi állományára az elmúlt év is jelentős terhet rótt. A kapitányság technikai 
ellátottságának javítása, a kollégák lakásgondjainak enyhítése, a felderítő munka eredményesebbé 
tétele érdekében hozott kapitányságvezetői és a tevékenységünket jelentősen segítő döntések 
megvalósításának koordinálása, gyakorlati végrehajtása, felügyelete, az ezekkel összefl.iggő 
sokoldalú szervező tevékenység, valamint a szakmai területek működéséhez szükséges feltételek 
biztosítása tette ki munkájukjelentős részét. 

A rendőrkapitányság adatvédelmi felelőse Király Ágnes r. őrnagy mb. hivatalvezető. 

A Rendőrség e témára vonatkozó normatívájában meghatározottak értelmében elvégeztük a 
hozzáférési jogosultságok ellenőrzését, mely hiányosságot nem tárt fel. Olyan szabályszegés, 
mely fegyelmi, vagy büntetőjogi felelősségre vonást indokolt volna nem történt. 
Az állomány (hivatásos és közalkalmazotti) adatvédelmi oktatása az osztály, alosztály 
eligazítások keretében a közvetlen vezetők által történik. Ezen túlmenően az adatvédelmi felelős 
tart oktatást a vezetők részére értekezletek keretében. 

Külfóldre irányuló adattovábbítás nem történt, külfóldi szervtől adatkérést nem 
kezdeményeztünk. 
Az értékelt időszakban 3 db személyes adat megismerése iránti kérelem érkezett hatóságunkhoz, 
melyet két esetben elutasítottunk, egy esetben a kérelmező az adatlekérés tényéről tájékoztatható 
volt. 

A panaszügyi tevékenységre vonatkozóan elmondható, hogy 2009. évben ll db, a tavalyi évben 
15 db rendőri intézkedés elleni panasz érkezett, melyek mindegyike megalapozatlannak 
bizonyult 2009. évben 45db, 2010. évben 23 db állampolgári panasz, illetve 2009. évben 30 db, 
az értékelt időszakban 37 db bejelentés kivizsgálását végeztük el. Mindkét évben 1-1 db 
ombudsmani megkeresést teljesítettünk. 

A szükségtelen iratok (másolatok, másodlatok) iratzúzóval vagy más módon kerülnek 
megsemmisítésre, majd azokat lezárt zsákokban biztonsági zárral és negatív pecsétnyomóval 
lezárt helyiségben tároljuk az égetőbe történő szállításig, melyet kapitányságunk munkatársai 
személyes felügyelete mellett végeznek. 

A számítógépen tárolt iratok a jogosult részére hozzáférhetők, a hálózati hozzáférések jelszóval 
védettek, melyen túlmenően a merevlemezzel is rendelkező számítógépek használatához az 
egyedi BIOS jelszó ismerete is szükséges. A jelszavak változtatása havi rendszerességgel 
történik. Minősített adat kezelése csak hálózattól ftiggetlen számítógépeken történik, az adatokat 
ezeken belül is kivehető adathordozókon tároljuk, melyeket munkaidő végeztével zárt páncél-, 
vagy lemezszekrényben helyezzük el. 

j 
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A kapitányság parancsnoki állománya a saját beosztotti állománya tekintetében az elmúlt évben 
is folyamatosan (legalább havi rendszerességgel) végzett adat- és titokvédelmi ellenőrzéseket, 
ezek tapasztalatait ellenőrzési naplóban rögzítették, melyek tárolása a vezetőknél történik. 
Ezen túlmenően több esetben végeztünk a bűnügyi, illetve közrendvédelmi osztályvezetőkkel 
szúrópróbaszerű, több irodára kiterjedő adat- és titokvédelmi ellenőrzéseket Az ellenőrzések 
során kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk. 
A hivatalon belül működő ügykezelési szakszolgálatnak az alábbi iratokat kellett iktatnia: 

2009.évben l ffire jutó iratszám 
Bűnügyi irat 3933 db 1966 db 
Altalános irat 29188 db 14594 db 
Alszárnos iktatás 63836 db 15959 db 

2010.évben l fóre jutó iratszám 
Bűnügyi irat 4310 db 2155 db 
Altalános irat 28628 db 14314 db 
Alszárnos iktatás 65998 db 16499 db 

A munkanapokat figyelembe véve l fő 130 db iratot iktatott. Ezen túlmenően bejövő (postai, 
futár, ügyészi) küldemény bontása, érkeztetése, scannelése, szignálásra történő feladása, és 
kimenő {postai, futár, ügyészi) küldemény nyilvántartásba vétele, továbbítása, l O 19 tételszám 
bűnjel bevételezése, nyilvántartása (2009. évben ez 1908 volt), és az irattárazással kapcsolatos 
valamennyi feladat hárult rájuk. Az év folyamán RZS NEO rendszerrel, illetve az iratkezeléssei 
kapcsolatos oktatásokon vettek részt. 

VI.S. Adományozás 

?O l O. évben az érvényben lévő együttműködési megállapodás szerint a Kőbányai 
Onkormányzattól 5.000.000,- Ft-ot a közbiztonság, közlekedésbiztonság megvalósítása 
érdekében járőrözési tevékenységre, 3.000.000,- Ft-ot jutalmazási célra, és 2.000.000,- Ft-ot 
dologi kiadásokra fordítottunk. 
Emellett a Kőbányai Önkormányzat jóvoltából 95.000,- Ft értékben háztartási kisgépeket 
vásároltunk, elsősorban a térfigyelő szolgálatot ellátó kollégák számára. 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány felajánlott részünkre 2.000.000,- Ft-ot informatikai 
fejlesztésre, továbbá 860.000,- Ft-ot kaptunk tőlünk, melyből kőbányai karjelvényeket 
gyártattunk, akkumulátor-töltöt, lapadagolós scannert, 3 db hűtőszekrényt, projektorvászont, a 
tanácsterembe székeket vásároltunk. 

VI.6. Ellenőrzési tevékenység 

A 20 l O. évben a Belügyminisztérium részéről ellenőrzés nem volt kapitányságunkon. 
A bűnügyi valamint közrendvédelmi szolgálatra vonatkozóan a 20 l O-es évben összesen 51 
ellenőrzés történt, amelyből valamennyit a Budapesti Rendőr-ilikapitányság felsőbb szervei 
végeztek. 
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Ellenőrzésre került többek között a BRFK Ellenőrzési Főosztály részéről a személykörözési 
munka hatékonysága, a bűnjelkezelés rendje, a bűnügyi nyilvántartás és nyomrögzítés, a 
nyomozati tevékenység, a X. kerületi Rendőrkapitányság és a Budapesti X és XVII. kerületi 
Ügyészség kapcsolata, intézkedési hatékonyság, közterületi járőrszolgálat, a kapitányság 
eligazítási ás beszámoltatási rendje, a vezetői ellenőrzések, a többletszolgálatok jogszabályban 
előírtaknak megfelelő vezetése, adat- és titokvédelmi szabályok betartása, ügyeleti szolgálat, 
fogvatartás mellett folytatott büntetőeljárás időszerűsége stb. 
A BRFK Hivatala a minősített iratok kezelését, illetve a káreljárások lefolytatásának 
jogszerűségét, az Igazgatásrendészeti Főosztály a tulajdon elleni szabálysértések elkövetésén 
tetten ért személyek előállításának, az őrizet mellőzésének indokoltságáL 

A vezetői állomány saját kezdeményezésű ellenőrzéseiben folyamatos visszajelzést ad a 
bűnüggyel aktívan foglalkozó előadóknak, azonban a visszaellenőrzés hatékonyságát a vezetők 
még mindig alulbecsülik, így nem minden esetben győződnek meg arról, hogy a hibaként észlelt 
probléma kiküszöbölésre került-e. Általánosságban elmondható azonban, hogy a parancsnoki 
ellenőrző tevékenység minőségi és mennyiségi javításának következtében az ügyészség részéről 
elmarasztaló észrevételek száma jelentősen visszaesett. 
Parancsnoki ellenőrző tevékenységünk eredményeként a menetlevelek és indítónaplók 
vezetésében jelentős pozitív irányú elmozdulás tapasztalható, megszűnt a fegyverek 
fegyverszabán kívüli tárolása. 

VI. 7. Kommunikációs tevékenység 

Kommunikációs tevékenység keretében havi rendszerességgel kerül sor a média tájékoztatására. 
Az írott sajtó keretein belül kiemelkedő a kapcsolatunk a Zsaru-magazin főszerkesztőségével, a 
Kőbányai Magazin szerkesztőségével, a Helyi téma szerkesztőségével, valamint az Óhegynet és 
az Újhegynet internetes portálokkaL 
A 20 l O-es évben 14 interjút adtunk, és rendszeresen sajtófelhivást tettünk közzé az elektronikus 
vagy írott sajtóban. 

A rendőrkapitányság kommunikációs tevékenységét az érintett vezetők (bűnügyi osztályvezető, 
hivatalvezető) irányítása és koordinálásamellett jelenleg a bűnügyi osztályon kijelölt munkatárs 
látja el a vonatkozó normák célkitűzéseinek maximális figyelembe vételéveL 

Az elmúlt időszakban olyan, következetesen végrehajtott kommunikációs tevékenységet 
folytattunk, melynek során megkíséreltük egyrészt kielégíteni a kerület, illetve a fóváros 
lakosainak valós tájékozódási és információ igényét a kapitányság egészének tevékenységéről, 
másrészt lehetőségeinkhez mérten menedzseltük az egyes szakági eseményeket, reális képet 
adtunk a kapitányság és azon keresztül közvetve a Rendőrség egészének munkájáról. Mindezek 
során maradéktalanul eleget kívánunk tenni e tevékenységre vonatkozó törvényi előírásoknak. 

Jelenleg 4 helyi médiával -Helyi téma, Kőbányai Hírek, Kőbánya Magazin, Kőbányai 
Kilátó- való kapcsolatunk kiemelkedőnek értékelhető. A lap munkatársai rendszeresen 
készítenek interjúkat folyamatban levő ügyekkel, realizálásokkal, illetve egyéb irányú 
rendőri tevékenységeinkkel kapcsolatban. A lapok kéthetente, illetve havonta jelennek meg 
és egy adott témának akár egy egész oldalt is szentelnek. 
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Szintén kiemelkedő a kapcsolatunk az ATV országos, illetve regionális sugárzásó Kőbányai 
hírek műsorszerkesztőivel. A rendőrkapitányság működésével kapcsolatos közérdekű adatokat a 
rendelkezésre álló lehetőségek függvényében tesszük közzé a helyi lapban, Interneten, valamint 
egyes közintézményekben nyomtatott verzióban. 

2009. év november hónaptól a Centrum TV égisze alatt megkezdte műsorsugárzását Kőbánya 
területén a TV l O adása. Ezen belül kiemeit helyet kapott a RAZZIA elnevezéső bűnügyi 
műsor, mely két hetente számol be 20 perc időtartamban az aktuális kőbányai rendvédelmi 
szeevezetek munkájáról. Az adásban a kapitányság kiemeit helyet kap különböző témákkal, 
valamint kijelölt kolléganőnk aktuális -fóleg körözéssei összefüggő- hírekről számol be. 

VII. 
Összegzés 

Úgy gondolom, hogy az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve, 
megvalósítottuk 20 l O. évre kitűzött céljainkat. Tőlünk kívül álló okok miatt nem tudtuk adott 
esetben teljesíteni, amit vállaltunk. 
Ezen célkitűzéseink eléréséhez továbbra is kérjük a Budapesti Rendőr-rókapitányság vezetése, a 
Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete, a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség 
valamint a velünk együttműködő társszervek segítségét. 
Természetesen a rendőrkapitányság teljes személyi állománya a fentiektől függetlenül minden 
erőfeszítést megtesznek azért, hogy a jelenleginél az elért eredmények ne csökkenjenek, Kőbánya 
közrendje, közbiztonsága, bűnügyi helyzete tovább stabilizálódjon. 

2010-es céljaink megvalósulásáról: 

a kapitányság hiányzó parancsnoki állományának pótlása és stabilizálása, 
Részben megvalósult, a közrendvédelmi parancsnoki állományt kell még pótolnunk. A 
parancsnoki állomány stabilizálására továbbra is törekedni kell. 

a jelenlegi munkatársak megtartása, a meglévő hiány lehetőség szerinti csökkentése, illetve a 
munka és elhelyezés i körülmények javítására irányuló intézkedések bevezetése, 

A jelenlegi munkatársak megtartását szolgálták a munka és elhelyezési körülmények javítására 
irányuló intézkedéseink (pl. az informatikai eszközök fejlesztése, felújítások), melyekhez a 
Kőbányai Önkormányzat sok segítséget nyújtott. 

20 /O. április hónapban átadásra kerülő téifigyelő rendszer hatékony működtetése, 
Teljes méctékben megvalósult 

az országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztások helyi szintű feladatainak biztosítása, 
Ezen a téren helyt álltunk. 

az állomány oktatása és folyamatos képzése, 
Teljesítettük. 
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a megerősített KMB szolgálattal a lakossági és oktatási intézmények kapcsolattartásának 
szélesítése, 

A KMB szolgálatot a közterület-felügyelet és a polgárőrség munkatársaival erősítettük meg. 
Statisztikai adatainkból kitűnik, hogy az együttműködésünk mennyire eredményes volt. 

a körözési tevékenység hatékonyságának fokozása, 
A létszámhiányból adódóan nem tudtuk megvalósítani. 
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2011. év kiemeit feladatai: 

Magyarország EU soros elnöki feladatai következtében a kapitányságra háruló 
feladatok maradéktalan végrehajtása. 

A jogszabályváltozásokra kiemeit figyelmet kell fordítani. 

Állománymegtartás, fluktuáció megállítása, stabil végrehajtó állomány kialakítása. 

Társszervekkel való együttműködés bövítése. 

Informatikai hálózat korszerűsítése. 

A térfigyelő rendszer bővítéséből adódó feladatok teljesítése. 

A körzeti megbízotti szolgálatban rejlő tartalékok felszínre hozatala. 
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Közgazdasági Osztály 
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Szám: 29009/2522/ JJ /2010.ált. 

Kovács Róbert 
Polgármester Úrnak! 

Tárgy: 2010. évi támogatás elszámolás 
\ Ea: Kiszelyné Keczkó Eszter 

"\ · Tel: 443-S000/31-215 / 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal í )Y~' ~'1-.b\· 40~ 

(~ Budapest 

Szent László tér 29. 
1102 

BESZÁMOLÓ 

A Budapesti Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 
a X. ker. közbiztonsága javítása érdekében létrejött megállapodásban foglaltak 2010. évi 

teljesítéséről 

A X. ker Rendőrkapitányság fejlesztésére, jutalmazására valamint a járőrszolgálat 

finanszírozására 2010. évben biztosított keretösszeg felhasználása a következők szerint 
realizálódott: 

I. Bevétel 
2009. évi maradvány 4.248.719,-
Támogatás 10.000.000,-
Rendelkezésre álló 

14.248.719,-
összeg 

II. Kiadások 
Jogcím Keret Felhasználás Maradvány 

Járőrszolgálat 497.271,- 2010. január- december havi teljesítés 4.075.400,-
5.000.000,- munkáltatót terhelő járulékok 990.322,- 431.549,-
5.497.271,- 5.065. 722,-

Fejlesztés 3.751.448,- Rádiótelefon számlák 136.123,-
2.000.000.- Szinező paszta festék 3.620,-
5. 751.448,- Falkiegyenlítő glett 1.250,-

Szalagfüggöny 45.550,-
Élelmiszer 38.523,-
Felvonó javítás 1.496.290,-
Padlóburkolat javítás 965.893,-
Festés 1.996.500,- 984.135,-
Téligumi 83.564,-

4.767.313,-
Jutalom 

3.000.000,-
Támogatási összeg visszautalása Önkormányzat O,-
részére 3.000.000,-

Összesen 14.248.719,- 12.833.035,- 1.415.684,-

Budapest, 2011. február~~()~" 



Támogatási Szerződés 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

képviseli: Verbai Lajos polgármester (továbbiakban: Adományozó) 

másrészről, a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
1113 Budapest, Teve u. 4-6. 

képviseli: Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest Rendőrfőkapitányavagy 
helyette és nevében: Szik László ny. r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, gazdasági igazgató, 

mintadományozott 
(továbbiakban: Adományozott) 

harrnadrészről, az 

Országos Rendőr-főkapitányság 
1113 Budapest, Teve u. 4-6. 

képviseli: Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, gazdasági főigazgató 
(továbbiakban: Elfogadó) 

között Kőbánya közrend, közbiztonság, közlekedésbiztonság megteremtésében, fenntartásában 
résztvevők (munka)körülményeinek további javítása érdekében az alábbi feltételek szerint: 

I. 
Bevezető rész 

1.) Adományozó kiköti, hogy a támogatási szerződésben szereplő pénzösszeget azzal a feltétellel 
biztosítja, miszerint az kizárólag a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) szerzödési szerinti céljaira kerül felhasználásra. Adományozott úgy 
nyilatkozik, hogy a Kedvezményezett e források hatékony és számon kérhető felhasználásával 
kívánja a kitűzött célt elérni és folyamatosan fenntartani. 

n. 
Az Adományozó vállalja 

2.) Az Adományozó költségvetése terhére vissza nem térítendő támogatásként évfS mil'lió, edz' 
líit:lbtlJ,ió forintot ~t 2~a: fdol:ogi ~sok (állóeszk.iiz v~ád~ technikai fejle~s. felújítás ls 
42-b;.)J~.öt.án.y~~~dvéd.e}mi·feladatQk jutalmazása fila~zírozására a2; alábbi megoszlásban é~ 
J~et.·siermt. Adományozott a támogatás ösSZeg-et· csak a. fentiekben meghatározott" célra: 
:ba8$náttuu fel.' 

3.), ~~gból2 ~illió, ~kettő millió forintot dolqgi·kiadásokra, 3•millió, ~ )láronunilliót 
torintot.· J~ céka lehet felhasználni. E ~k. :rnogváltozta~ól Adományozó dönt a 1 
~yezett .inöókolással ellátott irásbeli előterjesztése alapján.' 

4.) Adományozó hozzájárul a támogatás megállapodás aláírása előtt már átutalt 2008. évi 
összegének 2. pont szerinti célú és mértékű felhasználására, majd ezt követően minden év április 
30-ig egy összegben utalja a támogatási összeget a BRFK MÁK 10023002-01451430-00000000 
számlájára és hozzájárul a már hivatkozott pont szerinti felhasználásra. 
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5.) Az Adományozó hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyévben fel nem használt összeg a következő év 
december 31-ig felhasználható legyen, illetve a Kedvezményezett írásbeli előterjesztésére, az 
Adományozó eseti jóváhagyásával az 2.a. 2.b. alpontok szerinti összegek átcsoportosíthaták 
legyenek. 

6.) Az Adományozó vállalja, hogy a mindenkori költségvetésének tárgyalásakor megvizsgálja 
annak lehetőségét, miszerint a rendelkezésre álló források terhére - a Kedvezményezett elmúlt évi 
tevékenységének, eredményeinek fúggvényében - milyen mértékben tudja a támogatás mértékét 
növeln i. 

7.) Adományozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs. 

m. 
Adományozott vállalja 

s.)~'i:.fillafla'!';'~;;,~i~- vat4fiÚl\Si''lt''~i~·~.,~_.t,... 
~a~~~v.:tzmébyeUtt tendöri 8zerV ve:zet6je:t(Hnden. esetben -iadokolá$$al ~
~;ja;VQ~:·•z ;a.'A.d4tftiny~ résye. _·Az;!'l)s~g:·feUmsználására ·~$ak a•~ál 
~:~~J 'ld. 

9.) Amennyiben az összeg vagy annak egy része nem a 2. pontban foglalt célokra, illetve az 
arányok megváltoztatásával kerül felhasználására és az Adományozó felszólítására 30 napon belül 
visszamenőlegesen ezen helyzet nem kerül megszüntetésre, az Adományozó jogosult a 
megállapodás azonnali felmondására. A jelen megállapodásban foglaltaktól eltérően felhasznált 
összeget az Adományozó visszaigényelheti, igényét peres úton érvényesítheti. Az átutalt 
támogatás összegével minden évben, a rendőrség tevékenységéről szóló tájékoztató keretében 
tételesen elszámol. 

IV. 
Átmeneti rendelkezés 

10.) Adományozó és Adományozott megállapodnak abban, hogy az azonos témában megkötött és 
többször módosított jelenleg hatályban lévő támogatási szerződés alapján 2007. évről még 
meglévő maradvány összeg 2008. december 31-ig e szerződésben megfogalmazott célok szerint 
felhasználható. 

v. 
Záró rendelkezések 

II.) l&.~ozo~lf''Kte\f\imri~ írásOs bU!áthófja'ii~''~'*~Vk 'ktivetö 'év<lbirei,J,lB;-'' 
~f;"lg .· ~tijikriztatja'-~'u::1Hdo~~ ·. a"' támogatáSi: Q4lr;öd~ .. '- tttelhatározatt · f~ 
itógtehajtásának teljes'f16~. Az Adományozó soron kívüli számadást is kérhet az indokok 
részletes felsorolásáva!, melyre a Kedvezményezett az Adományozotton keresztül 30 napon belül 
köteles írásban válaszolni. 

12.) A szerződésből adódó konkrét feladatok koordinálását, a végrehajtás előkészítését a 
Kedvezményezett szerv hivatalvezetője, az Önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatal 
aljegyzője végzi. 

13.) Adományozó kijelenti, hogy az adomány elfogadásához és jelen szerződés hatálybalépéséhez 
az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatójánakjóváhagyása szükséges. 
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14.) Jeleli szerződés a felek egyetértésével felmondható. Felmondás esetén a felek az eredeti 
használati viszonyt visszaállítják, és kártérítési igényükről lemondanak. 

15.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a "Polgári Törvénykönyvről" szóló 1959. 
évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződésből eredő jogvitákat elsősorban békés eszközökkel, egyeztetés útján kívánják megoldani. 
Amennyiben ez nem jár sikert'el az esetleges jogviták eldöntésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

16.) A szerződés aláírását követően - határozatlan időre - lép hatályba. Felek megállapodnak 
abban, hogy jelen megállapodást 3 hónapos határidővel mondhatják fel külön indokolás nélkül. 

Készült: 5 példányban 
(ikt. szám: 150-23-... ./2008.ált BRFK X. Rk.) 

Dr. Sipos Gyula r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

gazdasági főigazgató 
(elfogadá) 

Jogi szempontból ellenjegyezte: 

.~~0: .. 1/:~(. 

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: 

ew··J1~ ................................... ~U1 

Jogi szempontból ellenjegyezte (ORFK) 

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte (ORFK) 

............... · ....................... . 



Együttműködési Megállapodás 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

képviseli: Verbai Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről, a 

BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 

képviseli: Ács Péter r. ezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető 
(továbbiakban: Rendőrkapitányság) 

között Kőbánya közrendj ének, közbiztonságának, közlekedésbiztonságának további javítása érdekében 
az alábbi feltételek szerint: 

I. 
Bevezető rész 

1.) Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, a X. kerület közbiztonságát ezért kiköti, hogy az 
együttműködési megállapodásban szereplő pénzösszeget azzal a feltétellel biztosítja, miszerint azt 
kizárólag a Rendőrkapitányság kizárólag a megállapodás szerinti célokra használhatja fel. A 
Rendőrkapitányság úgy nyilatkozik, hogy e források hatékony és számon kérhető felhasználásával 
kíván a vállalt kötelezettségének eleget tenni. 

n. 
Az Önkormányzat vállalja 

2.) Az Önkormányzat költségvetése terhére vissza nem térítendő támogatásként lvi: )'.OOOiool,~ 
It-öt :~'~!é. -furln.tot' biztosit a Rendörkapitányság számára szaba<:Udö , terhére: ...... '·a' 
'lt&hiztónság, közlek«<ésbiítonság megval6sitása, feutartá&aiérdek.ébeJt- Kóba\nya terOWét 
l6rtéti6"' · feladatellátásra, j.ár6razést 1 tevékenységre - , az · · ~bi feltételek szerin~ ·,tA 
Rendőrkapitányság a támogatás összegét teljes egészében csak a fentiekben meghatározott éélra 
használhatja fel. 

3.) Az Önkormányzat hozzájárul a támogatás 2008. évi összegének 2. pont szerinti 
felhasználására, majd ezt követően rninden év április 30-ig egy összegben utalja a támogatási 
összeget a BRFK MÁK 10023002-01451430-00000000 számlájára és hozzájárul a már 
hivatkozott pont szerinti felhasználásra. 

4.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyévben fel nem használt összeg a következő 
év december 31-ig felhasználható legyen. 

5.) Az Önkormányzat vállalja, hogy a rnindenkori költségvetésének tárgyalásakor megvizsgálja 
annak lehetőségét, miszerint a rendelkezésre álló források terhére - a rendőrkapitányság elmúlt évi 
tevékenységének, eredményeinek fiiggvényében - milyen mértékben tudja a támogatás mértékét 
növelni. 

6.) Az Önkormányzat kijelenti, hogy a megállapodás aláírásának időpontjában adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs. 
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m. 
A Rendőrkapitányság vállalja 

7.) A Rendőrkapitányság vállalja, hogy biztosí~a, miszerint a kitűzött cél elérése érdekében a 
munkavégzés finanszírozására szánt összeget a X. kerület közrendjének, közbiztonságának 
javítása érdekében szerevezett szabadidős közbiztonsági tevékenységre időarányosan használja 
fel, szükség szerint súlyozettan azon időszakokban, amikor a közterületi rendöri jelenlét 
fokozottabb igényt mutat. 

8.) Amennyiben az összeg vagy annak egy része nem a 2. pontban foglalt célokra kerül 
felhasználására és az Önkormányzat felszólítására 30 napon belül visszamenőlegesen ezen helyzet 
nem kerül megszüntetésre, az önkormányzat jogosult a megállapodás azonnali felmondására. A 
jelen megállapodásban foglaltaktól eltérően felhasznált összeget az Önkormányzat 
visszaigényelheti, igényét peres úton érvényesítheti. Az átutalt támogatás összegével minden 
évben, a rendőrség tevékenységéről szóló tájékoztató keretében tételesen elszámol. 

IV. 
Átmeneti rendelkezés 

9.) Az Önkormányzat és a Rendőrkapitányság megállapodnak abban, hogy az azonos témában 
megkötött és többször módosított jelenleg hatályban lévő támogatási szerződés alapján 200 7. évről 
még meglévő maradvány összeg 2008. december 31-ig ezen megállapodásban megfogalmazott 
célok szerint felhasználható. 

v. 
Záró rendelkezések 

l o.~~g, a tárgyevet követő é'v Il'lÍ\tCimf '31-ig irásban tájékoztatja, az-, 
~ymtoto 8Z' c~ megállapodásban meghatározott, feladatok végrehajtásáJlak• 
Jc)l~fllr Az önkormányzat soron kivüli számadást is kérhet az indokok részletes 
felsorolásáva!, melyre a Rendörkapitányság 30 napon belül köteles írásban válaszolni. 

ll.) Az együttműködési megállapodásból adódó konkrét feladatok koordinálását, a végrehajtás 
előkészítését a Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, az Önkormányzat részéről a 
Polgármesteri Hivatal aljegyzője végzi. 

12.) Jelen együttműködési megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal 90 napos felmondási határidővel indokolás nélkül felmondani. Felmondás esetén a 
felek az eredeti használati viszonyt visszaállítják, és kártérítési igényükről lemondanak. 

13.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a "Polgári Törvénykönyvről" szóló 1959. 
évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 

szerződésből eredő jogvitákat elsősorban békés eszközökkel, egyeztetés útján kívánják megoldani. 

Amennyiben ez nem jár sikerrel az esetleges jogviták eldöntésére a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

14.) Az együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik, az a kölcsönös aláírást 
követően Budapest Rendörfőkapitánynak utólagos jóváhagyásávallép hatályba. 

15.) Fokozott készenléti állapot esetén a szabadidős közbiztonsági tevékenységet a 

Rendőrkapitányság korlátozhatja, illetve felfiiggesztheti, ami ilyen esetben részéről nem minösül 
szerzödésszegésnek. 
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16.) Jelen együttműködési megállapodás módosítása kizárólag írásban, az Önkormányzat és a 
Rendőrkapitányság közös megegyezésével történhet. 

17.) Az Önkormányzat és Rendőrkapitányság jelen együttműködési megállapodást elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezét aláírják. 



Szakfeladat 751845 Város és községgazdálkodási szolg. 
Főkönyvi szám: 3731109 Mük.c.támog.értékü kiad.(kp.kv.szerv.)EI 

Létesítmény: 3000 BRFK tám. 

Intézmény: OOO 

Ei/K Szlaszám Név 

Számlák 

Ei 2009 évi támogatás BRFK X. ker. Rendörkapitányság, támogatás, 

Számlák 

Fizetve 

2009.07.09 

~if& 
Cf "-....____ 

ÁFA alap ÁFA Bruttó 

10.000.000 o 10.000.000 

10.000.000 o 10.000.000 

2009.08.18, 10:47- 1 
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Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Költségvetési év: 2009 

Polgármester 
Előkészítő neve: 

Kötelezettségvállalási előlap 

Iktató szám: KÖSZÁM: 1117 /2009 

Szerződő fél (szállító) neve: BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 
Budapest 1102 Harmat u. 6-8. 
10023002-01451430-00000000 

A szerződés tárgya: 
2009 évi kltsgv .-ben előirányzott összeg a Megállapodás 3. ,pontjának 
megfelelőerr utalható. 
A szerződés összege: 10 ·OOO· OOO Ft 
Ebből tárgyévi összeg: 10. OOO. OOO Ft 

A fedezet megnevezése: 2009. évi költségvetés 

751845 /3731109/3000/BRFK tám. 
Aktuális előírányzat: 

Szerződésen kívüli számlák összege: 
Elkötelezettség (szerződéssel lekötött): 
Aláíratlan szerződések összesen: 

Tárgyi kötelezettségvállalást követően még felhasználható: 

Budapest, 2009.06.22 
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Budapest Főváros 10. Kerületi Kőbányai Önkormányzat 
2009.06.22 16:34 Lap:l 

---------------------------------------------------------------------------
751845 Város és községgazdálkodási szolg. 
3731109 Műk.c.támog.értékű kiadás(kv.szervnek)EI 
3000 BRFK tám. 

nettó ÁFA 
Eredeti: o o 

bruttó 
o 

Módosítás: 10'042'632 o 10'042'632 
Aktuális: 10'042'632 o 10'042'632 

---------------------------------------------------------

2009.05.28 Negyedik tervváltozat 
felhasználói jogkör (V/06/29/2009) 
Megj: Téves főkönyvi szám miatti korrekció 
Terhére/javára: 
felhasználói jogkör (V/06/29/2009) 
751845 Város és községgazdálkodási szolg. 
3731509 Műk.c.támog.értékű kiadás(kv.szervnek)EI 
3000 BRFK tám. 

Előtte: 

Módosítás: 
Utána: 

o 
10'000'000 
10'000'000 

2009.05.28 Negyedik tervváltozat 
intézményi hk. (V /18/57 /2009) 

o 
o 
o 

o 
10'000'000 
10'000'000 

Megj: Előirányzat főkönyvi számának rendezése 
Terhére/javára: 
intézményi hk. (V /18/57 /2009) 
751845 Város és községgazdálkodási szolg. 
3731509 Műk.c.támog.értékű kiadás(kv.szervnek)EI 
3000 BRFK tám. 

Előtte: 

Módosítás: 
Utána: 

10'000'000 
42'632 

10'042'632 

o 
o 
o 

10'000'000 
42'632 

10'042'632 


