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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete 

B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő 
testülete 2010. évi munkatervében meghatározott, és a 2010. február 15-i testületi ülés 
napirendi pontjában szereplő, a 2009. év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok X. 
kerületi Rendőrkapitányság általi végrehajtásának értékelése szóló tájékoztatót. 

A tájékoztatót a jogi bizottság 2010. 02. 11-i ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen 

ismerteti a bizottság határozatát. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. év végi 
ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok X. kerületi Rendőrkapitányság általi 
végrehajtásának értékelése szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2010. február 03. 

ÁCS PÉTER r. ezredes s.k. 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető 

Törvényességi szempontból látta: 
■■-'. . - C 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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ACSPÉTER r. ezredes 
rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezető részére, 

BRFKX. kerületi Rendőrkapitányság 

Helyben 

Tisztelt Ezredes Úr! 

Jelentem, hogy az év végi ünnepekkel kapcsolatos fokozott ellenőrzés keretében december 
24-e, 25-e és 26-a kivételével, minden nap a vonatkozó intézkedésben meghatározott 
időpontokban járőrszolgálatot láttunk el az Árkád bevásárlóközpont területén 3 fő 
közrendvédelmi és 3 fő bűnügyi állományú rendőr részvételével. 1 fő bűnügyi állományú 
rendőr a BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányság állományából került vezénylésre. Ezen felül 
minden nap 07,00 és 19,00 óra közötti időben 1 fő bűnügyi és 1 fő közbiztonsági állományú 
rendőr részvételével megerősített járőrszolgálatot szerveztünk a kerület területére. 

Fentieken túl december 3-án, 4-én, 7-én, 13-án és 17-én ellenőriztük a kerületi közterület 
felügyelet munkatársaival a kerületben található állampolgári panaszokkal érintett szeszes italt 
forgalmazó üzleteket. 
December 21-én, 22-én és 23-án a Fővárosi Közterület-felügyelet és a kerületi közterület 
felügyelet munkatársaival, valamint polgárőrökkel közösen fokozott ellenőrzéseket hajtottunk 
végre az Őrs Vezér téri aluljárórendszerben és annak közvetlen környezetében. 

A körzeti megbízott alosztály munkatársai szolgálatuk során folyamatosan ellenőrizték az 
ünnepi időszak szempontjából relevanciával bíró közterületeket, melynek keretében december 
29-én, 30-án és 31-én fokozott ellenőrzést szerveztünk a pirotechnikai eszközök illegális 
árusításának visszaszorítására. 
Főkapitány-helyettes Úr utasítására visszatérően ellenőriztük a legálisan pirotechnikai 
eszközöket árusító helyeket is. 

A BRFK bevetési főosztály 1 mobil csoportja, valamint 3 fő bűnügyi állományú rendőr 
bevonásával három alkalommal szerveztünk fokozott ellenőrzést a Kőbányai Bazár területén. 



A fokozott ellenőrzésben részt vett: 

Közbiztonsági állományú rendőr: 115 fő 
Bűnügyi állományú rendőr: 94 fő 
Közterület felügyelő (kerületi): 34 fő 
Közterület felügyelő (fővárosi): 12 fő 
Polgárőr: 26 fő 

A fokozott ellenőrzések során az alábbi rendőri intézkedésekre került sor: 

Elfogás: 9 fő 5 fő bűncselekmény elkövetésén tettenért 
4 fő körözés miatt 

Előállítás: 68 fő 13 főbűncselekmény gyanúja miatt 
43 fő engedély nélküli árusítás miatt 
7 fő igazolás miatt 
4 fő pirotechnikai eszköz birtoklása 
1 fő közbiztonságra veszélyes eszköz 
birtoklása miatt 

Szabálysértési feljelentés: 67 fő 48 fő közbiztonsági szabálysértés miatt 
19 fő közlekedési szabálysértés miatt 

Helyszíni bírság: 9 fő/43.000.- 2 fő/20.000.- közi. szabálysértés miatt 
6 fő/20.000.- közb. szabálysértés miatt 

Az intézkedések során 
> jogellenessen birtokolt lőfegyvert, 
> jogszerűen birtokolt lőfegyvert, 
> hatástalanított lőfegyvert, 
> lőfegyver utánzatot, 
> egyéb más fegyvernek látszó tárgyként megfogalmazható, eszközt nem találtunk 

A fokozott ellenőrzés során az alábbi pirotechnikai eszközöket és egyéb termékeket 
foglaltuk le. 

> 7800 db KOPVAP típusú petárdát, 
> 1 db Anakonda márkájú tűzijátékot, 
> 1 db Pantu márkájú tűzijátékot, 
> 1 db Piratska márkájú tűzijátékot, 
> 1 db Prio Marian márkájú tűzijátékot, 
> 1 db Maxi márkájú tűzijátékot, összesen 10,94 kg tömegben 
> 326 db hamisított DVD lemezt, 
> nagy mennyiségű ruházati és élelmiszeripari termékeket. 

A fokozott ellenőrzések ideje alatt a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén pénzintézet sérelmére vagy fegyveresen elkövetett rablás nem történt. 

Budapest, 2010. február 2. 
Tisztelettel: 

dr. Tóth Sándor r. őrnagy 
osztályvezető 


