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Bevezetés 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi általános célkitűzése -hasonlóan a 2008. 
évhez- az volt, hogy a kerületben lakók, illetve az elöljárók elvárásainak megfelelően az 
állampolgárokat leginkább irritáló lakásbetörések, a közterületi rablások, valamint a 
gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények számainak emelkedését megakadályozza, ezzel is 
stabilizálva Kőbánya közrendjét, közbiztonságát. 

Az értékelt időszakban célkitűzéseink közül, az egyes jogsértések számainak csökkenését nem 
minden tekintetben sikerült teljesítenünk, azonban ennek ellenére úgy gondolom, hogy több 
szempontot értékelve összességében elfogadható szinten tettünk eleget a velünk szemben 
támasztott elvárásoknak. 

2008. évhez képest előrelépést értünk el a különböző kiemelt bűncselekmény típusok 
elkövetőinek utólagos felderítése terén, mely elsősorban egy a korábbi bűnüldözői 
struktúrától eltérő un. bűnügyi régiós vezetési és irányítási modell bevezetésével 
valósulhatott meg. Ebben az új rendszerben 2009. március 01-től, az egyes súlyponti 
bűncselekmény típusok felderítésére, speciális -a Dél-pesti régióhoz tartozó kerületi 
rendőrkapitányságokon létrehozott- nyomozócsoportok felállításával került sor. 
Kapitányságunkon lévő nyomozócsoport feladata, a régión belüli IX., illetve X. kerület 
területén elkövetett gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és vizsgálata volt, 
mely feladatmegoszlás az év utolsó részében megváltozott. 

Fentieken túl a 2009. évre meghatározott kiemelt közbiztonsági feladataink végrehajtása 
tekintetében kijelenthető, hogy egyrészt a már 2008. évben megkezdett KMB szolgálat 
stabilitásával tovább szélesítettük a lakossági kapcsolattartást, melynek eredményességét a 
lakosság és önkormányzati képviselők visszajelzései igazoltak. 
Az egész évre jellemző erőn felüli, megfeszített közrendvédelmi tevékenységünk 
eredményeképpen -hasonlóan az országos, illetve fővárosi tendenciákhoz- tovább csökkent a 
közlekedési balesetek száma kerületünkben. 

További eredményként értékelhető -a korábbi évekhez képest- a 2008. évtől bevezetett 
közterületi prostitúció elleni erőteljesebb fellépés hatékonyságát 2009. évben is biztosítani 
tudtuk. 

Sikerült a veszélyeztetett korosztályok tekintetében a megelőző- felvilágosító 
tevékenységünket szélesítenünk az áldozatvédelem területén. 

Megítélésem szerint bár a kapitányság 2009. évben elért eredményei alapjában véve, 
-figyelemmel a körülményekre- túlnyomó többségében elfogadhatóak, azonban az évről-
évre jelentkező fluktuáció jelentősen befolyásolta célkitűzéseink jelen és jövőbeli 
működő képességet komolyan befolyásolja, esetleg veszélyeztetheti. 

A létszámhiány, illetve a sokrétű és szerteágazó feladatok végrehajtása a közterületi szolgálat 
biztosításában okozza a legnagyobb problémát, ami különösen a jövőt tekintően aggályos. 



Értékelésem szerint, a kapitányság munkatársai megfeszítetten dolgoztak azon, hogy a 
2009. év összesített eredményei alapján kapitányságunk elfogadható szinten teljesítette 
feladatait, azonban a 2010. év minden szempontból nagyon sok és nehéz feladatot ró a 
kapitányság teljes személyi állományára. 

I. 
A vezetés-irányítás 

Az értékelt 2009-as évben, ha mérsékeltebben is, de tovább folytatódott a kapitányság vezetői 
szintű fluktuációja, hiszen nyugállományba vonult az Őr-és járőrszolgálati Alosztály, 
valamint a Hivatal vezetője is. 

■ 

A távozott vezetők személyét és a munkájuk folyamatosságát biztosító pótlásukat -eltérően a 
korábbi évek gyakorlatától-, a kapitányságon korábban alacsonyabb beosztású vezetők 
megbízásával oldottuk meg. 
A Hivatal éléről 2009. szeptember 01-én távozó Németh Zoltán r. alezredes helyére Király 
Ágnes r. százados került megbízásra. 
Az Őr-és járőrszolgálati alosztályvezetőként távozó Csikós Attila r. alezredes helyét Dóczi 
Lajos r. főhadnagy megbízással látta el 2009. december 01-ig, a BRFK Bevetési Főosztályra 
történő áthelyezéséig. 

Az említett vezetőváltások mellett 2009. március 01-től nagyfokú, szervezeti bővítés történt 
a kapitányság nyomozati tevékenységét ellátó szervek tekintetében, hiszen a Bűnügyi és 
Vizsgálati osztályok mellett létrehozásra került a Bűnügyi koordinációs-és felderítő osztály. 
Az osztály 1 fő osztályvezető (Bartus Zoltán r. alezredes vezetésével), 2 fő értékelő-elemző 
tiszt, illetve 1 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottal került felállításra. 
Az osztály fő feladata az ideiglenes bűnügyi regionális vezetési irányítási modell Dél-pesti 
bűnügyi régió (IX, X, XVIII, XIX, XX-XXIII, illetve XXI. kerületi kapitányságok 
illetékességi) területén elkövetett kiemelt -rablások, gépjárművel kapcsolatos, betöréses 
lopások- bűncselekmények nyomozásainak irányítása, koordinálása és az ezekkel kapcsolatos 
elemzések. 

A fentiek tükrében 2010. évben is a rendelkezésre álló erők és eszközök koordinálása, a 
mindenkori közbiztonsági és bűnügyi operatív helyzetnek megfelelő szolgálatszervezés, a 
bűnügy centrikus 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, mely csak 
többletszolgálat teljesítésével oldható meg. 



A további tárgyi feltételek vizsgálatakor megállapítható, hogy a kapitányság vezetői 
állománya (alosztályvezetői szintig) elhelyezése megoldott, önálló megfelelő állapotú és 
felszereltségű (telefon, számítógép) irodával rendelkezik. 
A felettes szerveink 2009. 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. 
Az egyes területek téma és célellenőrzések megállapításai legtöbb esetben hibákat nem tártak 
fel, azonban egyes esetekben főleg dokumentációs hiányosságokkal összefüggő 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 kirívó szabálytalanságokat tapasztaltunk előfordult, 
hogy az ellenőrzött alá vonttal szemben büntető feljelentést kezdeményeztünk. 

Kapitányságunk szervezeti struktúrájában a már korábban jelzett változtatás történt, 
munkatervi feladatainkat végrehajtottuk. 

II. 
A bűnügyi helyzet értékelése 

Kőbánya lakossága az elmúlt évtizedben 100.000 -ről 75.000-re 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 közlekedési csomópontokkal, mint az Őrs Vezér tere és a Kőbánya-Kispest 
állomás, ahol naponta több ezer ember fordul meg. 
A kerület állandó lakosságának egy része külföldi. Magas a huzamos tartózkodási engedéllyel 
és letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a 
Kő-Bazár vonz. A külföldi 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 Tárna utcai intézményét sem, ahol 
naponta szintén több száz külföldi fordul meg. 

A tavalyi évben továbbra is bűnügyileg meghatározó fontosságú volt a kerületben található 18 
általános és 7 középfokú oktatási intézmény, a 10 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 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 III. számú, 
Venyige utcai objektuma. A kerületben van az Új- köztemető, Magyarország legnagyobb 
sírkertje, és a Népliget, Budapest egyik legnagyobb összefüggő 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. 

Az ismertté vált bűncselekmények száma a kerületben a 2008 évi 5271-ről a tavalyi 
évben 4701-re csökkent. 

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, ezért a tárgykör 
elemzésénél a BRFK Értékelő Osztály adataira kell hagyatkoznunk. A befejezett 
bűncselekmények száma 4701, bűncselekmény elkövetésének kísérlete 311, előkészülete 0. 
Az elkövetett bűncselekményekből a bűntettek száma 2210 a vétség 2391. A bűntettek aránya 
az összes bűncselekményhez viszonyítva 47, %, a vétségek aránya 53%. 
A jelenleg ismertté vált bűncselekményekre vonatkozó számítógépes nyilvántartás alapján az 
alábbi megoszlás látható a kerületben ismertté vált bűncselekmények vonatkozásában: 

1. testi sértés 115 
2. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 5 
3. kényszerítés 15 
4. személyi szabadság megsértése 12 
5. magánlaksértés, zaklatás 65 
6. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 6 
7. járművezetés ittas vagy bódult állapotban 62 
8. kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 1 
9. kiskorú veszélyeztetése 10 
10. tartás elmulasztás 41 
11. erőszakos közösülés 11 
12. szemérem elleni erőszak 14 
13. megrontás 3 
14. kerítés 0 
15. szeméremsértés 2 
16. beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 0 
17. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 12 
18. közveszély okozás 6 
19. visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel 6 
20. állatkínzás 4 
21. garázdaság 146 
22. önbíráskodás 15 
23. közokirat-hamisítás 43 
24. magánokirat-hamisítás 84 
25. visszaélés okirattal 143 
26. egyedi azonosító jel meghamisítása 112 
27. környezetkárosítás 2 
28. visszaélés kábítószerrel 114 
29. pénzhamisítás 36 
30. készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 48 
31. lopás 1767 
32. betöréses lopás 86 
33. sikkasztás 71 
34. csalás 246 



35. rablás 39 
36. zsarolás 21 
37. kifosztás 21 
38. rongálás 396 
39. jogtalan elsajátítás 6 
40. orgazdaság 4 
41. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 7 
42. hitelsértés 14 
43. jármű önkényes elvétele 10 

A fenti felsorolás csak a kerületi rendszerben feldolgozott bűncselekménytípusokat 
tartalmazza, így a régiós irányítási modellből adódóan 2009. március 1- után elkövetett 
betöréses lopásokat, rablásokat, és gépjárművel kapcsolatos bűncselekményeket nem. 

A X. kerületi Rendőrkapitányság a 2009-es évet 5687-es bűncselekményszámmal zárta. A 
2008-as évből 815 darab bűnügy került át a tavalyi évre, és ez év végén 856 darab bűnügy 
volt kézben. A bűnügyi és vizsgálati osztály a tavalyi évben 5166 darab bűnügyet dolgozott 
le. Az eljárás befejezések megoszlása a következő: 

Vádemelések száma 771 
Bíróság elé állítások száma 7 
Felfüggesztések száma 68 
Megszüntetés az elkövető ismeretlen volta miatt 1481 
Megszüntetés, a cselekmény nem bűncselekmény 224 
Megszüntetés, a cselekmény szabálysértés 26 
Megszüntetés, gyermekkor miatt 5 
Megszüntetés, magánindítvány hiánya miatt 23 
Megszüntetési javaslat 24 
Megszűntetés bizonyíték hiányában 74 
Megszüntetés elévülés miatt 543 
Közvetítői eljárásra utalás 7 
Feljelentés elutasítása 26 
Vádelhalasztási javaslat 47 
Egyesítés 98 
Áttétel 379 
Felfüggesztés az elkövető ismeretlen volta miatt 861 

A 2009-as évben az összes ismertté vált bűncselekmény között az Árkád Üzletházban 149 
bűncselekmény, a Fővárosi BV Intézet III. számú objektumában 28 bűncselekmény, a 
Budapesti Fegyház és Börtönben 101 bűncselekmény az IMEI-ben 11 bűncselekmény miatt 
készült feljelentés. 
Jelentős számú bűncselekmény történt az Új Köztemetőben és környékén, 2009-ben 77 
különböző, főként vagyon elleni bűncselekmény miatt érkezett feljelentés. A Bajcsy Kórház 
és Intézményei területéről, szintén főként vagyon elleni bűncselekmény miatt indult eljárás. 
Ezen felül a kerület bűnügyileg releváns területein keletkezett feljelentések száma az alábbi 
megoszlásban alakult: 

• Újhegyi lakótelep és környéke a Városszéli teleppel: 52,3% - 2456 db 
• Gyakorló utcai lakótelep 9,7 % - 481 db 
• Óhegy telep 7,1 % - 330 db 
• Kőbánya Városközpont és a Népliget 27,1% - 1247 db 
• Pongrác úti lakótelep és a MÁV telep 4,8 % - 287 db 



III. 
Bűnüldözői munka 

A kitűzött célok megvalósítását a folyamatosan jelentkező fluktuáció, és a kísérleti jelleggel 
bevezetett régiós bűnügyi irányítási modell kapcsán jelentkező többletfeladatok 
nagymértékben befolyásolták, mindezek ellenére a bűnügyi statisztikai mutatókban 
nagymértékű javulás mutatkozott. 
A rablások felderítési aránya 34,9 százalékról 42,9 százalékra nőt, és ezzel egyidejűleg a 
kerületben elkövetett rablások száma 4,4%-os csökkenést mutat. 
A vagyon elleni bűncselekmények számának 17 %-os, ezen belül a lopás bűncselekmények 
számának 16,2 %-os emelkedése ellenére a nyomozás eredményességi mutató ebben a 
kategóriában a 2008. évi 13,3%-ról 2009-ben 19,5%-ra emelkedett. 
Az összes bűncselekmény felderítési mutatója a 2008 évi 26,8 százalékhoz képest 27,11 
százalékra emelkedett, a nyomozáseredményességi mutató, pedig 34,6 százalékról 35,6 
százalékra növekedett. 
A 2009-es év folyamán folyamatosan harcoltunk a fluktuációval, a kézben lévő ügyek magas 
számával, emellett bűnügyi tevékenységünk mellett folyamatosan részt vettünk a kerület 
egész területét érintő akciósorozatokban, mérkőzésbiztosításokban is, ezért a bűnügyi egység 
valamennyi munkatársa tudja, hogy az emelkedő számok mögött óriási munka van. 

A 2009-as évet a kapitányság Bűnügyi Osztálya 815 folyamatban lévő bűnügyes irattal és 303 
folyamatban lévő általános iktatású ügyirattal kezdte, melynek száma az év végére bűnügyek 
vonatkozásában 856, az általános iratok terén 317 lett. 

III. 1. új típusú nyomozási tevékenység 

2009. március 01-től, a bűncselekmények nyomozásának megoszlása az alábbiak szerint 
alakult: 

Dél-Pesti Bűnügyi Régió 

Rendőrkapitányság Bűncselekmények nyomozása bűnügyi 
létszám 

IX. kerület A réeió területén történt összes rablás 10 fő 
X. kerület a IX. és a X. ker. területén történt gépjárművekkel 

kapcsolatos bűncselekmények 
8 fő 

XVIII. és XIX. kerület A régió területén történt összes betöréses lopás 
12 fő 

XX.-XXIII. kerület a XVIII. és XX-XXIII. ker. területén történt 
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények 

7 fő 

XXI. kerület a XIX. és a XXI. kerület területén történ összes 
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmény 

6 fő 



2009. március 01. és 2009. november 15. közötti időszakban a keletkezett súlyponti 
bűncselekmények száma a rendelkezésre álló adatok szerint: 

Rablás: 350 db 
Betöréses lopás: 2337 db 
Gépjárműlopás és Jármű önkényes elvétele: 1324 db 
Gépjármű feltörés: 2061 db 

Tekintettel a Dél-Pesti Bűnügyi Régió területének nagyságára, valamint arra, hogy a régió 
területén nagy számban fordultak elő a súlyponti bűncselekmények, ezért 2009. november 
16-tól a régiót két részre osztották, és az új Dél-Pesti Bűnügyi Régió mellett megalakult a 
Kelet-Pesti Bűnügyi Régió. 

A Kelet-Pesti Bűnügyi Régió illetékességi területe a X., a XVIII., valamint a XK. kerület 
területére tagozódott. 
A Kelet-Pesti Bűnügyi Régió megalakulását követően a súlyponti bűncselekmények 
nyomozása kijelöléssel történt az alábbiak szerint. 

A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság nyomozó szervei lettek kijelölve a gépjármüvekkel 
kapcsolatos bűncselekmények nyomozására, mely nem terjed ki az összes gépjárművekkel 
kapcsolatos bűncselekményre. Ezen bűncselekmények nagy számára való tekintettel, 
-amennyiben nem sorozat jellegű- a régió hatáskörébe csak a gépjármű feltörések, a jármű 
önkényes elvétele, valamint a gépjárműlopások lettek bevonva. Az egyéb gépjárművekkel 
kapcsolatos bűncselekmények (pl. gépjármű rongálás, lízing csalás, hitelsértés, stb.) a régióba 
történő bevonása oly mértékű leterheltséggel bírna, hogy kezelhetetlenné válna és az 
eredményes munkát döntően negatív irányba befolyásolná. 

A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság a rablások nyomozására lett kijelölve, a XIX. kerületi 
Rendőrkapitányság pedig a betöréses lopások nyomozását folytatja. 
A Kelet-Pesti Régió illetékességi területén 2009. november 16-a és 2009. december 31-e 
közötti időszakban a rendelkezésre álló adatok szerint az alábbi súlyponti bűncselekmények 
történtek: 

Rablás: 28 db 
Betöréses lopás: 229 db 
Gépjármű lopás és Jármű önkényes elvétele: 108 db 
Gépj ármű feltörés: 174 db 

A Kelet-Pesti Bűnügyi Régió megalakulását követően célszerű lett volna minden 
kapitányságon a súlyponti bűncselekmények nyomozására egy elkülönített nyomozócsoport 
létrehozása, de ez a jelen állás szerint a nagyfokú létszámhiány miatt egyelőre csak a X. 
kerületi Rendőrkapitányságon valósult meg. 

A régiós vezetés már koncepciót dolgozott ki ezen elképzelés megvalósítására, melyet a 
korábbi terhek és az előző évről maradt nyomozások befejeztével megvalósítja. 
Ezen elképzelés megvalósítása és kivitelezése elengedhetetlenül fontos az eredményes 
szakmai munka elvégzéséhez. 



A régiós értekezleten elhangzottak szerint ezen elképzelés megvalósításának határnapja 2010. 
február 16-a. 

Megvalósítás és kivitelezés alatt van az operatív munka centralizálása is, mely érdekében 
folyamatos kapcsolatban vagyunk, illetve rendszeres koordinációs értekezletet tartunk a 
Bűnügyi Információs Főosztály részvételével. Az operatív munkára kijelölt személyek 
oktatása az előbb megjelölt szerv segítségével a 2009-es évben már megtörtént, ennek 
köszönhetően vélhetően mind minőségében, mind eredményességében pozitív elmozdulás 
várható. 
Az operatív munka további színvonalának emelkedése érdekében szükség lenne továbbá 
minimum egy csoportvezetői státuszra, aki közvetlenül irányítaná, koordinálná és szervezné 
az operatív munkát. 

A BRFK központi szerveivel való együttműködés (szakirányítás) a Rablási Osztályon kívül 
továbbra sem működik megfelelő hatékonysággal. 

A régió kialakítása szakmailag egy rendkívül jó döntésnek bizonyult, de ahhoz, hogy ez az 
eredményekben is megmutatkozzon, elengedhetetlenül szükséges lenne mind a technikai 
fejlesztés, de elsősorban a humán erőforrás biztosítása. Ezek nélkül sajnos a szakmailag 
kitűzött célokat nem tudjuk maradéktalanul megvalósítani. 

Problémát jelent a régió vonatkozásában a többletszolgálat kérdése, ugyanis a súlyponti 
bűncselekmények nyomozása során felhasználásra kerülő túlóra szinte a kerületi 
kapitányságok teljes havi túlóra keretét elviszi. Ezen probléma megoldása központi 
intézkedést igényelne, ugyanúgy, mint a T-ellátmány, valamint a külön jutalom keret, 
melyekkel szintén nem rendelkezünk. 
Az elmúlt 10 hónap tapasztalata, hogy a kerületi kapitányságok vezetői is támogatják a régiós 
modellt, de a súlyos létszámhiány miatt háttérbe látszik szorulni a régió, mint modell, ami 
bizonyos tekintetben érthető is, a kerületi kapitányságok egyébként is nagy leterheltsége 
miatt. 

III. 2. 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 2009-as évben eltűnés miatt 88 közigazgatási eljárás indult, az intézeti eltűnések száma 
101. A jelenleg érvényben lévő eltűnések száma intézeti eltűnés vonatkozásában 7, egyéb 
módon eltűnés vonatkozásában 5, ebből 4 fő felnőtt, 1 fő fiatalkorú. A Bírósági 
elfogatóparancsok száma 790, ebből jelenleg érvényben 247 van. Egyéb, idegenrendészeti 
eljárás, vagy tanúkörözések száma 42. 
A kapitányság által kiadott bűnügyekben elrendelt elfogatóparancsok közül 76 van jelenleg 
érvényben. 
A TOP 10-es körözött személyek közül a 2008-as évben 21 fő került elfogásra, az ORFK 
TOP 100-as körözési listájáról 1 fő került kézre. 

A 2009-as év az operatív felderítési tevékenység terén is komoly változásokat hozott. Az 
előző évhez képest megváltozott a titkos információgyűjtő tevékenységet végző állomány 
összetétele. 



IV. 
A közbiztonsági tevékenység 

IV. 1 Reagáló képesség alakulása 

A reagáló képesség kapcsán összességében elmondható, hogy nagy általánosságban meg 
tudunk felelni annak az elvárásnak, hogy a rendőri intézkedést igénylő bejelentések 
helyszínein a szolgálatban lévő rendőr 10 percen belül jelenjen meg. Természetesen, mint 
minden rendészeti jellegű tevékenységet a reagáló képesség színvonalát is determinálja az a 
most már évek óta állandósult létszámhiány, melyet az év közepén eszközölt létszámfeltöltés 
csak ideig óráig volt képes ellensúlyozni. Ennek következtében előfordul, hogy egyes 
azonnali rendőri beavatkozást nem igénylő esetekben a helyszíni rendőri intézkedés késik. 
Amennyiben ez lehetséges igyekszünk ezekben az esetekben segítséget kérni -központi 
ügyeleten keresztül- a szomszédos rendőrkapitányságoktól, vagy a bevetési főosztály és a 
Készenléti Rendőrség állományától. 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. 

IV. 2. Közlekedési helyzetértékelés 

A közlekedési ellenőrzések helyszíneit a kerület balesetveszélyes gócpontjainál határoztuk 
meg, mint pl.: Gyömrői út, Harmat utca, Kerepesi út, Gyakorló utca, Kada utca, és Vaspálya 
utca. A központilag elrendelt sebességméréssel végrehajtott közlekedési akciók helyszínei az 
általam javasolt helyszínekre lettek tervezve, illetve végrehajtva. Sebességmérés helyszínének 
megválasztásánál figyelembe vettem a hatóságomhoz érkezett állampolgári bejelentéseket is. 

2009. évben 24 alkalommal volt közlekedési akció, 152 fő részvételével. Az ellenőrzések 
ideje alatt a kiszabott pénzbírságok: 292 fővel szemben 2.547.000 Ft. 

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma az alábbiak szerint alakult: 

2009.évben 2008. évben 
Összes balesetek száma 190 216 
Halálos 4 4 
Súlyos sérüléssel járó 54 49 
Könnvü sérüléssel iáró 132 163 

Halálos balesetek 2009 évben: 

> 2009.HI.05. 08.55 órakor a Bp.X. Gergely út 59. szgk okozó szabálytalan hátramenet 
közben gyalogost gázolt. 

> 2009.HI.06. 18.30 órakor Bp.X. Gyömrői u. - Vaspálya u. kereszteződésénél szgk. 
okozó gyalogost gázolt. 

> 2009.VIII.09. 12.55 órakor Bp.X. Körösi Cs. Sándor u. 40. gyalogos tiltott helyen 
haladt át. 

> 2009.XII. 16. 07.10 órakor Bp.X. Bihari u. 1 l/A. gyalogos okozó, villamos elé lépett. 



A súlyos kimenetelű balesetek helyszínei: 

> Keresztúri úton 7 
> Gyömrői úton 6 
> Harmat u. 3 
> Üllői út 3 
> Pongrác utca 3 
> Korponai u. 2 
> Tündérfürt 2 
> Könyves Kálmán krt. 2 
> Mázsa, Kerepesi, Körösi Csorna S., Jászberényi, Sibrik M., Paprika, Maglódi, Tavas, 

Fertő, Fehér, Hungária krt., Vaspálya, Veszprémi, Szállás, Vajda P., Jászberényi, 
Albertirsai, Gergely, Pesti, Martinovics utakon és utcákban l-l eset 

2009. évben baleset 682 esetben történt, ebből 509 anyagi káros baleset és 173 személyi 
sérüléses baleset volt. 

Kiemelt 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. 

Kátyú miatt bekövetkezett rongálódások száma 2008. évben 59 esetben 

2009. évben 174 esetben fordult elő. 

Rendezvényeket, előadásokat folyamatosan szerveztünk, azokon aktívan részt vettünk. 

> 04. 04. Kerékpáros emléktúra Isaszegre - 200 fő diák részvételével 
> 04. 11. Polgárvédelmi verseny 
> 05. 07. ÁRKÁD bevásárlóközpontban bün és baleset-megelőzési nap 
> 06. 29. Szent László napok 
> 09. 06. Szeptember Feszt 
> 09. 12. II. Kőbányai Rendvédelmi nap 
> 09. 18. Autómentes nap 
> 10. 15. ÁRKÁD bevásárlóközpontban bűn és baleset-megelőzési nap 

A tárgyévben 1969 egyéb ügyirat (megkeresések, 1025 szakhatósági állásfoglalások, 704 
ismeretlenes szabálysértési feljelentés (melyből 562 ismertté vált) \1A kátyú bejelentés, 4 
panasz, 62 megkeresés) került feldolgozásra. 

Napi munkakapcsolatban állunk Budapest Kőbányai Önkormányzat szakhatóságaival, a 
Kőbányai Baleset-megelőzési Bizottság választott tagjaival, közút és a forgalomtechnikai 
fejlesztésekkel foglalkozó előadókkal, valamint a Kőbányán működő WOLF Polgárőr 
egyesülettel. 

IV. 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 Rendőr-főkapitánya rendészeti helyettesének 



utasítására egyeztető fórumon vettem részt, melyen jelen voltak a hajléktalangondozást végző 
budapesti szervezetek képviselői és a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetője. Az 
együttműködés lehetőségeit a kölcsönös információcserében és az egyes esetekben történő 
segítségnyújtásban határoztuk meg. 
A 2009. 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 
mértékben hátráltatja, hogy a bejelentést követően általában ezek a személyek eltűnnek a 
rendőrség látóteréből. Az említett cselekmények körében emellett nagyobb mérvű látencia 
valószínűsíthető. 

IV. 4. Rendezvény-biztosítások 

Az elmúlt évben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 52 
alkalommal, 2740 órában került sor rendezvény-biztosításra, melyet 438 fővel 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, továbbá az útvonal biztosítások. 
A közrendvédelmi osztály állománya 2+11 fővel vesz részt a BRFK I. számú csapatszolgálati 
századának munkájában. Ezzel kapcsolatban az év folyamán 110 alkalommal vettünk 
részt biztosítási feladatok végrehajtásában 10415 órában 1107 fővel. A berendeléseket, 
amennyiben ez lehetséges a század állományára korlátozzuk, és a tartalék állományt vesszük 
igénybe, azonban ez minden esetben nem oldható meg. A létszámhelyzetre tekintettel ezeknek 
a berendeléseknek 80-90 %-a többletszolgálat terhére történik. 

IV. 5. Kerületi közterületi prostitúciós helyzet 

A megelőző évhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a prostitúció elleni hatékonyabb 
fellépésre. Az év folyamán összesen 86 személyt állítottunk elő prostitúció gyanújával, akik 
közül 49 személyt állítottunk bíróság elé. Az intézkedéseknek köszönhetően a 
Gyógyszergyári útról korábban teljesen eltűnt jelenség nem ütötte fel ismét a fejét, a 
Keresztúri út és az Üllői út vonatkozásában is javulás tapasztalható. 

IV. 6. Őr- és járőr szolgálat 

Az Őr-és Járőrszolgálati Alosztály jelentős létszámhiánnyal kezdte a 2009. évet, mely 
időszakosan a 10 és 20 fő között mozgott. 

Ennek tükrében 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-Metro állomás környezete, ahol a 
meghatározott szempontok szerinti mozgóőri szolgálat a legtöbb esetben biztosítva volt. 



A bűnügyi helyzetértékelések, a közbiztonsági-és közlekedési veszélyeztetettségek és 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 felül leggyakrabban 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 1 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. 

IV. 6.1 Tárgyi feltételek alakulása 

2009. 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. 
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 kiemelt parancsnoki 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgálatok átadása- és átvétele során a szolgálati 
járművek műszaki és esztétikai állapota is ellenőrzésre kerüljön 

2009. évre a járőrszolgálat igényét kielégítő számítástechnikai eszközök is megfelelő számban 
és minőségben álltak rendelkezésre. A jelentések teljes mértékben a Robotzsaru NEO 
rendszerben készülnek, melynek használatát a rendőrök elsajátították. 
A szolgálat ellátással összefüggő helyiségek és egyéb körletek (öltöző, fürdő) karbantartása 
folyamatos és megfelelnek a használatával összefüggő elvárásoknak. 

IV. 6.2 Feladatok végrehajtása, ezekkel összefüggő elvonó tényezők 

A járőrszolgálat részére 2009-ben is az jelentette a legnagyobb feladatot, hogy a meglévő erők 
és eszközök szervezett irányításával végrehajtsa a meghatározott közterületek ellenőrzését, 



végrehajtsa a bejelentésekkel összefüggő rendőri intézkedéseket és mindazokat a feladatokat, 
melyek napi szinten jelentkeztek. 

Ezek végrehajtásának eredményességét nagymértékben befolyásolta a létszámhiány, mely a 
kellőnél kevesebb erőt biztosított a közterületre. Mindezek ellenére megállapítható, hogy a 
szolgálati feladatok végrehajtásának folyamatossága mindvégig megmaradt, csupán a reagáló 
képességet hosszabbította meg a rendelkezésre álló erők hiánya. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési helyzet 
folyamatos elemzése alapján a fertőzött területrészeken, a releváns időszakokban 
koncentráljuk erőinket, együttműködve a kapitányság társ szerveivel illetve egyéb illetékes 
szervekkel és hatóságokkal. Elsődlegesen a közterületen megjelenő bűncselekmények és 
szabálysértések, valamint a lakosságot leginkább irritáló jogsértések megelőzése és 
megszakítása volt a cél. 

így kiemelten a rablások, a gépjárművekkel összefüggő különböző bűncselekmények 
valamint a prostitúcióval kapcsolatos jogsértések megelőzésére történtek szervezett 
intézkedések és nagyobb létszámú akciók. Átmeneti sikerként értékelhető, hogy a kerület 
fertőzött területein lényegesen csökkent a prostituáltak száma. Sajnos a prostitúció jogi 
megítélése és a lakosságot irritáló mértéke továbbra sem áll arányban egymással, így 
visszatartó erő hiányában szinte egy állandóan behatárolható kör jelenik meg visszatérően a 
kerület forgalmasabb főútvonalai mellett. Ennek elsődleges oka, hogy a kiszabható és 
kiszabott szankciók visszatartó ereje ebben a körben nem érvényesül, elsősorban a 
pénzbírságok gyakori behajthatatlansága okán. 

A szolgálati feladatoktól elvonó tényezők közül elsődlegesen kell megemlíteni a biztosítási 
feladatokat, és ezzel összefüggésben a csapaterőben történő végrehajtást. 2009. 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. A rendezvények rendőri biztosítása során -egy sportrendezvényt leszámítva-
rendkívüli események nem történtek, a feladatok szakszerűen végrehajtásra kerültek. Az 
említett FTC - Debrecen női bajnoki kézilabda mérkőzésen bekövetkezett szurkolói 
rendbontást a rendelkezésre álló erőkkel hatékonyan számoltuk fel, melynek során három főt 
fogtunk el hivatalos személy elleni erőszak bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt. Velük szemben eljárást kezdeményeztünk a Budapesti Nyomozó Ügyészségen. 

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 a vizsgált időszakban 901 esetben, 1804 fővel, 2120 órában hajtottunk 
végre. 



IV. 7. Körzeti megbízotti szolgálat 

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 a 
közrendvédelmi állomány tekintetben nem járt eredménnyel, mivel az elvándorlás nem 
csökkent, 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 26 fő hivatásos rendőr, valamint 1 fő közalkalmazott. 

Létszám tekintetében a megoszlás az alábbiak szerint alakul: 

Beosztás: Rendszeresített létszám: Betöltött létszám: Hiány: 

Alosztályvezető 1 fő 1 fő 
Kiemelt főelőadó 1 fő - fő 1 fő 
Körzeti megbízott 24 fő 17 fő 7 fő 
Gyors, - és gépíró ka. 1 fő 1 fő -
Összesen: 27 fő 19 fő 8 fő 

A betöltött státuszok tekintetében további személyi elvonó tényező, hogy 2 fő tartós 
betegállományban van, 5 fő bűnügyi szolgálat, valamint 1 fő járőrszolgálati tevékenység 
ellátására került vezénylésre. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy jelenleg 11 fő körzeti megbízotti beosztást betöltő 
Kolléga teljesít kisebb-nagyobb elvonások mellett ügyirat feldolgozó és egyéb körzeti 
megbízotti tevékenységet, beosztásának megfelelő feladatokat. 

A fenti létszámviszonyok ellenére a 2009. 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 hajtják 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, szervezetek 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, 
osztályfőnöki órákon ezzel is erősítve és segítve a diákok nevelését. 

A területen a szolgálat ellátását gyalogosan illetve szolgálati gépjárművel megerősítve látják 
el, amely során a lakótelep 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 figyelmeztetéssel 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 
nagymértékben befolyásolhatja az adott területen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása 
érdekében tett intézkedések eredményességét. 

Önkormányzati képviselőkkel, illetőleg a kerületi társszervekkel és közüzemekkel a már 
meglévő kapcsolat és a velük való együttműködés szorosnak és eredményesnek mondható. 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 ügviratforgalom: 

bűnügyi megkeresés 
nyílt rendőri információkérés 
megkeresés tartózkodási hely megállapítására 
értesítés pártfogói felügyelet elrendeléséről 
értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről 
szerződések 

49 db 
126 db 
881 db 
156 db 
38 db 
10 db 

összesen: 2260 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 hajtja végre feladatait, mert csak 
ezen munkaidőrendszerrel valósítható meg azon sokrétű feladatvégzés ellátása, mely a körzeti 
megbízottakra hárult. 

A körzeti megbízotti irodákból finanszírozási okok miatt leadásra kerültek a 

> Bp. X. ker. Hárslevelű u. 25. 
> Bp. X. ker. Szállás u. 11/C 
> Bp. X. ker. Pongrácz u. 17. 
> Bp. X. ker. Mádi u. 165. szám alatt lévő irodák, így jelenleg a kerületben csak a 

> Bp. X. ker. Agyagfejtő u. 12. 
> Bp. X. ker. Gyakorló u. 38. 
> Bp. X. ker. Harmat u. 6-8. szám alatti irodák működnek. 

A körzeti megbízotti alosztály munkatársai a 2009. évben intézkedéseinek száma összevetve a 
2007. év és a 2008. év adataival az alábbiak szerint alakult: 

Intézkedések 2007. év 2008.év 2009. év 
elfogás 131 fő 137 fő 191 fő 

előállítás 72 fő 166 fő 457 fő 
bizt. intézkedés 22 fő 23 fő 27 fő 
szabs. feljelentés 79 fő 160 fő 667 fő 
helyszíni bírság 39 fő / 300.500 Ft 94 fő/697.000 Ft 515 fő/3.530.000 Ft 

összesen: 343 eset 580 eset 1857 eset 

Az intézkedések száma alapján az intézkedési aktivitás az előző évekhez képest jelentősen 
javult, ami azért is nagyjelentőségű, mivel a nagy számú ügyirat feldolgozás mellett a körzeti 
megbízotti állományba tartozó Kollégák nagy számban teljesítettek járőrszolgálati és 
csapatszolgálati tevékenységet is, mely jelentős elvonó tényezőt jelentett a KMB 
körzeteikből. 

A közrendvédelmi állomány folyamatos létszámhiányának leginkább a körzeti megbízotti 
tevékenység esik áldozatául, mivel folyamatossá vált a járőrszolgálat kisegítése illetve 
jelentős elvonó tényező a körzeti megbízottak csapaterős tevékenységekben való folyamatos 
és rendszeres igénybevétele. 

A körzeti megbízotti alosztályról 2009. évben 2 fő került áthelyezésre, melyek elsődleges okai 
a más területen lévő kisebb munkaterhelés, míg 2 fő került áthelyezéssel az alosztályra a 
Monori Rendőrkapitányságról és BRFK Közrendvédelmi Főosztályról, valamint 2 fő került 
kapitányságon belül átvezénylésre a KMB alosztályra. 

A meglévő állományból 2 fő folytat tanulmányokat szakirányú felsőfokú oktatási 
intézményben. 



A 2009. évben a KMB Alosztály állományából 4 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott részesült 
dicséretben és jutalomban, míg 1 fő soron kívüli előléptetésére került sor. 
Fegyelmi eljárás 4 fővel szemben került megindításra parancsnoka javaslata alapján. A 
fegyelmi eljárások tekintetében 3 esetben közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése miatt került elrendelésre az eljárás, míg egy esetben vesztegetés bűntett 
megalapozott gyanúja miatti büntetőeljárás megindítása miatt a fegyelmi eljárás 
felfüggesztésre került a bírósági eljárás jogerős befejezéséig. 

A Budapest X. Kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti 
Alosztály a jelenlegi létszámának és kiépítettségének, a meghatározott feladatok számának 
tekintetében a 2009. évben megfelelően hajtotta végre feladatait. 

IV. 8. Rendőri intézkedések 

A rendőri intézkedések számadatainak áttekintése során megállapítható, hogy minden 
kategóriában jelentős előrelépés tapasztalható. Az elfogások száma összességében 447-ről 
590-re 32 %-al emelkedett, míg ezen belül a tettenérések száma 11 %-al (287-ről 318-ra), a 
körözés miatt elfogott személyek száma 100 %-al (115-ről 23l-re) emelkedett, az egyéb 
ok miatti elfogások száma 9 %-al (45-ről 4l-re) csökkent. Az előállítások száma az elmúlt 
évben jelentősen emelkedett, mintegy 62 %-al (538-ról 869-re), ezen belül az igazolás miatti 
előállítások 132 %-al, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások 8 %-al, a mintavétel miatti 
előállítások 14 %-al, az egyéb ok miatti előállítások 45 %-al emelkedtek. Az intézkedési 
aktivitás javulása leginkább a helyszíni bírságolási tevékenység és a szabálysértési 
feljelentések számadatai alapján érhető tetten. A szabálysértési feljelentések száma 812-ről 
2743-ra, mintegy 238 %-al, a helyszíni bírság alkalmazásának száma 486-ról 2179-re, 
339 %-al emelkedett, míg a kiszabott helyszíni bírság összege 4.214.000,- forintról 
18.038.000,- forintra, azaz 328 %-al emelkedett. 
Az intézkedési mutatók további emelésének a legfőbb akadálya, hogy a közterületi szolgálat a 
bejelentésekre történő reagálások és egyéb elvonó tényezők miatt, melyet elsősorban az 
átkí seresek adnak, nappali időszakban csak nagyon ritka esetben tudnak saját 
kezdeményezésű intézkedéseket foganatosítani és ez így van kb. 19.00 órától 23.00 óráig 
terjedő időszakban is. Figyelembe kell venni azt is, hogy ezeket a mutatókat az osztály kisebb 
létszámmal, valamint jóval fiatalabb és tapasztalatlanabb rendőrökkel teljesítette. A 2010. évi 
feladat az intézkedési aktivitás terén az elért eredmények megtartása lehet. 

IV. 9. Házi őrizet ellenőrzése 

Az elmúlt évben 8 házi őrizet elrendelésére került sor, a bíróság minden esetben visszatérő 
járőrszolgálatban határozta meg az ellenőrzés módját, így minimum a napszakonkénti 1 
ellenőrzés a szolgálat egyéb feladatainak ellátására hátrányt jelentett. 



IV. 10. Helyi hatályú körözöttek 

Az elmúlt év folyamán a körzeti megbízotti alosztály tovább folytatta, a helyi hatályú 
körözöttek ellenőrzését és több alkalommal szerveztünk körözési akciókat is. Ennek 
eredményeként növekedett a körözés miatt elfogott személyek száma a fent említettek szerint. 
A jövőben tovább kívánjuk folytatni ezt a tevékenységet és a körözési előadóval szorosabbra 
fűzött kapcsolat és a körzeti megbízottak által beszerzett információk alapján várakozásom 
szerint ez a teljesítmény megtartható, esetleg fokozható lesz a 2010-es évben. 

V. 
Igazgatásrendészeti tevékenység: 

V. 1. Szabálysértési tevékenység: 

A szabálysértési ügyiratok feldolgozását 4 előadó végezte, valamint az előadók hiánya miatt 
az 1 vagyonvédelmi előadó saját tevékenységi területének ellátása mellett a közterületi 
feljelentésekben illetve nem balesetekben indult ügyek egy részében folytatta le a 
szabálysértési eljárást. 
A szabálysértési eljárások során a szabálysértési hatóság eleget tett tényállás-tisztázási 
kötelezettségének, a szükséges eljárási cselekmények foganatosításával. 
Az ügyintézési határidők betartásával, indokolt esetben meghosszabbításával a mielőbbi 
határozat-hozatalra - a határozat alaki és tartalmi követelményeinek betartásával -, a 
határozat kézbesítésre vonatkozó kötelezettségének az előadók eleget tettek. 
A szabálysértési felelősségre vonásban, mind a bírságolás, mind a járművezetéstől eltiltás 
tekintetében a következetességet betartotta. 
Az előadók az ügyek Robotzsaru RSZABS moduljában történő folyamatos feldolgozását, az 
adatok helyes rögzítését elvégezték. 
A végrehajtási eljárás lefolytatását a pénzbírság behajtására 1 fő közalkalmazott és 1 fő 
segédelőadó folyamatosan végezte. 



A szabálysértési terület statisztikai adatai 

2007. év 2008.év 2009.év 
Iktatott ügyek száma 3444 4058 4473 

Feljelentett személyek száma 3632 4260 4818 

Közlekedési szabálysértések 
száma 

3332 3981 6598 

Balesetek száma: 
679 
211 
880 

818 
200 
1018 

1139 
237 
1376 

Anyagi káros: 
Személyi sérüléses: 
Összesen: 

679 
211 
880 

818 
200 
1018 

1139 
237 
1376 

Figyelmeztetés 
(személy) 

649 1122 1293 

Kiszabott pénzbírság 48.741.200 
Ft 

62.117.000 Ft 64.220.000 Ft 

Befizetett pénzbírság 20.574.200 
Ft 

24.117.600 Ft 18.996.000 Ft 

2007. év 2008.év 2009.év 

Járművezetéstől eltiltás 
(személy) 

395 480 316 

Kifogások 
(db) 

410 481 456 

Bíróságra felterjesztett 
kifogások(db) 

253 342 325 

Határozatok száma 
meghallgatás nélkül 
meghallgatáson 

Végrehajtási eljárások: 
Bíróság elé állítások száma: 

Tiltott kéjelgés: 
Jármüvez. az eltiltás tartama 
alatt: 
Rendzavarás: 

2081 
781 
281 

49 
11 

2796 
730 
275 

94 
13 

3710 
727 
340 

49 
21 

1 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a feljelentések, ezáltal a feljelentett személyek 
száma az előző évhez képest ismét jelentősen emelkedett, tekintettel arra, hogy a 
feljelentések száma - 4473 db iktatott ügy - kb. 10%-kal meghaladta az előző 2008. évi 
4058 db-ot. 



A balesetek száma ismét emelkedett, amelyen belül a személyi sérüléses balesetek miatt 
indult ügyek számának növekedése kisebb mértékű. A hatóságunk által közúti közlekedési 
balesetekben lefolytatott eljárások nemcsak a X. kerületben történt balesetekre terjednek ki, 
hanem azokra a szabálysértési hatóságunk illetékességi területéhez tartozó lakosok által 
máshol 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 továbbra is jelentős, elsősorban a közúti közlekedési balesetek 
ügyében a tényállás tisztázásának céljából, mivel a feljelentések nem szolgáltatnak elegendő 
adatot az érdemi határozat meghozatalához, a felelősség megállapításához. 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 feljelentések számának emelkedésével a figyelmeztetés intézkedések száma is emelkedett, 
valamint természetesen nőtt a kiszabott pénzbírság összege, mivel ez szükséges ahhoz, hogy a 
jövőben visszatartsa a járművezetőket hasonló cselekmény elkövetésétől, illetve a KRESZ 
szabályok betartására ösztönözze. A kiszabott 64.220.000 Ft pénzbírságból mintegy 2/3-a 
42.646.000 Ft emelkedett jogerőre, illetve 1/3-a 18.996.000 Ft lett befizetve, illetve behajtva. 

Az önkéntes befizetések elmaradásával a végrehajtási eljárásban kell érvényt szerezni a 
jogerőre emelkedett pénzbírságot megállapító határozatoknak, amelyek száma, 340 elindított 
végrehajtás az adott évben, jelentősen meghaladja az előző évekét. 

A kifogások száma továbbra is magas, az elkövetők anyagi és 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. 

Gyorsított eljárásban bíróság elé állítások száma: 

Tiltott kéjelgés Járművezetés az eltiltás Garázdaság 
tartama alatt 

. db db db 

49 21 1 

Rendes eljárásra megküldött ügyek száma: 

37 24 

Összesen: 86 45 1 



2009. 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. 

V. 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 csekken 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 továbbá megállapítja, ha hatóságunk illetékessége már nem áll fenn és az 
ügyiratot továbbítja a lakóhely illetve székhely szerint illetékes hatósághoz. 

A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység engedélyezési eljárásával és 
ellenőrzésével kapcsolatosan 2009-ben végzett tevékenység 

Hatóságom 14 db működési engedélyt és 262 db igazolványt adott ki 2009-ben, EGT-s 
engedély illetve igazolvány kiadása nem történt. 

Az igazgatásrendészeti osztály 21 db ellenőrzést hajtott végre az engedéllyel rendelkezők 
között, 63 db ellenőrzést pedig az igazolvánnyal rendelkezők között. 

Igazolvány és engedély helyszíni elvételére nem került sor. 

300 ezer forint felügyeleti bírság kiszabására 1 esetben került sor, mivel megállapításra került 
a jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzése. 

Az igazolványok és engedélyek visszavonására kamarai tagság megszűnése és a kiadás 
feltételeinek hiánya miatt került sor 119 esetben, melyből 13 db engedély és 106 db 
igazolvány lett visszavonva. 

Az igazolvány bevonásra a 2 évi vagy ennél súlyosabb börtönbüntetéssel fenyegetett 
bűncselekmény elkövetése miatt, a büntetőeljárásjogerős befejezéséig került sor 8 esetben. 

Az ellenőrzést több alkalommal az akadályozta, hogy a vállalkozás székhelyén nem volt 
megtalálható a cég képviseletére jogosult egyetlen személy sem. 

Az ellenőrzések során több esetben megállapításra került, hogy a cégek székhelyén a cég nem 
található, ezért cégtörvényességi eljárások kerültek kezdeményezésre. 

A közrendvédelmi szolgálat 25 db ellenőrzést végzett, a bűnügyi szolgálat pedig 2 db 
ellenőrzést hajtott végre, amely a SZEVAPOL rendszerben szintén rögzítésre került, mely 
során jogsértést nem tártak fel. 



Kiadott igazolványok 2007. évben: 2008. évben: 2009. évben: 
db db db 

állandó személy-és vagyonőri 407 196 255 
magánnyomozói 3 12 4 
biztonságtechnikai tervező 8 1 3 

Kiadott engedélyek: 2007. évben: 2008. évben: 2009.évben 
db db db 

Személy-és vagyonvédelmi 40 16 12 
Magánnyomozói 5 2 2 

V. 3. Figyelmeztető jelzés, pirotechnikai tevékenység 

A figyelmeztető jelzést adó készülék használatának engedélyezését a vagyonőri előadó látja 
el. 
Figyelmeztető jelzés használatának engedélyezése: 

- 1 db új engedély. 

Játékos pirotechnikai termékek forgalmazásával kapcsolatos bejelentések száma: - db. 

VI. 
A bűn- és balesetmegelőző munka 

A kapitányság mindig nagy hangsúlyt fektetett az áldozatvédelmi tevékenységre. A 
kapitányság áldozatvédelmi előadója az elemző-értékelő tiszt. A kárenyhítési kérelmekre 
vonatkozó igazolások elvégzésén túl több esetben történt esetkonzultáció az áldozatsegítő 
szolgálat és a Bűnügyi szolgálatunk részéről. 
A tavalyi évben 71 esetben került sor igazolás kibocsátására kárenyhítési kérelemhez. 

A beszámoló időpontjára a DADA oktató kijelölése és oktatása megtörtént. Megkezdődött a 
X. kerület Kőbányai úton található Servácius Jenő általános iskolában a DADA oktatás. 

A kapitányság bűnmegelőzési előadója és a körözési előadó nagy szociális érzékenységgel 
rendelkező munkatárs. A 2009. évben 8 esetben vettek részt különböző-iskolák, illetve 
nyugdíjas klubok által tartott-rendezvényeken. 

Családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos tevékenységként a Bűnügyi osztály vezetője 
és az áldozatvédelmi előadó szinte havi rendszerességgel vesz részt esetmegbeszéléseken, 
illetve értekezleten a Kőbányai Önkormányzat Gyámhivatala, és a Gyermekjóléti szolgálat, 
vagy a kapitányság kezdeményezésében. A kerületben családon belüli erőszakkal 
kapcsolatban 2009-ben 41 bűncselekmény történt, ezek közül 13 kiskorú veszélyeztetése, 28 
testi sértés bűncselekmény volt. Két kivétellel valamennyi ügy vádemelési javaslattal került 
továbbításra. 



VII. 
Együttműködés 

Az elmúlt évben kerületben élő cigányság és rendőrkapitányság között meglévő kapcsolat 
eredményeként, a Kőbányai Roma Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) valamint 
a rendőrkapitányság között megkötött korábbi együttműködési megállapodásban foglaltakat 
végrehajtottuk azzal, hogy a rendőrkapitányság hivatalvezetője havonta egy alkalommal 
ügyeletet tartott az önkormányzat fogadónapján. Ezen túlmenően A 2009. évben továbbra is 
minimális szinten működött a Kőbányai Bűnmegelőzési és Baleset-megelőzési Bizottság. 

A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és azzal összefüggő 
intézkedésekről szóló 1021/2004. (III. 18.) Kormány határozatban foglalt egyes feladatok 
végrehajtására kiadott 32/2004. (X.12.) ORFK Intézkedésben meghatározottak alapján 
megállapítható, hogy a rendőrkapitányságra 2009. január 01. és december 31. közötti 
időszakban - a rendelkezésre álló adatok szerint - egy olyan bejelentés érkezett, melyben az 
érintett a cigány származás miatti diszkriminatív rendőri eljárást kifogásolta volna. Az ügy 
kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. 

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. 

A 2009. évben a társszervekkel történő kapcsolattartás nem szélesedett, sőt célirányos 
közös akció végrehajtására nem került sor az ELMŰ szakembereivel, a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, az Állami Népegészségügyi-és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ANTSZ) X - XVII. Kerületi kirendeltségével, a VPOP-val, az APEH különféle 
igazgatóságaival, a Munkaügyi Felügyelettel. 

Az év döntő többségében közös (142 esetben 166 fővel) járőrözés valósult meg a Kőbányai 
Önkormányzat Közterület-felügyeletével, kiemelten Kőbánya városközpontjában. 

Minden évben kiemelt 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. 

Kapitányságunk illetékességi területén működő polgárőrszervezetek közül, 2009. évben 
Együttműködési Megállapodást kötöttünk a WOLF polgárőr csoporttal, akikkel egész 
évben folyamatos közös -154 alkalom 352 fővel- szolgálatellátást végeztünk. 

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 2009-as évben is folyamatosan érkeztek vissza ügyészi 
észrevételek a nyomozásokkal kapcsolatban. 

• 2009. évben lefolytatott parancsnoki ellenőrzések száma ügyészi átiratok 
következtében: 71 

• 2008. évben lefolytatott parancsnoki ellenőrzések száma ügyészi átiratok 
következtében: 77 

A Budapesti I és XII. kerületi Ügyészséggel a kapcsolattartás kifejezetten csak az ügyek 
megbeszélésére korlátozódik, ugyanez elmondható a bíróságokkal is. 
A környező kapitányságokkal - közülük is a XVI. és a XVII. Kerületi Rendőrkapitánysággal 
a kialakított kapcsolat barátinak mondható. 



VIII. 
A funkcionális feladatok 

VIII. 1. Humánerőforrás gazdálkodás 

A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 2009. január 01-jén 

rendszeresített létszáma 175 fő hivatásos állományú 
meglévő létszám 145 fő hivatásos állományú 
összesen hiány : 28 fő hivatásos állományú 

rendszeresített létszám 34 fő közalkalmazotti státusz 
meglévő létszám 36 fő 
rendszeresített létszám 2 fő köztisztviselői státusz 
meglévő létszám 1 fő 

2009. december 31-én 

rendszeresített létszáma 175 fő hivatásos állományú 
meglévő létszám 139 fő hivatásos állományú 
összesen hiány: 36 fő hivatásos állományú 

rendszeresített létszám 35 fő közalkalmazotti státusz 
meglévő létszám 41 fő 
( a plusz létszámot 5 fő bűnügyi tevékenységet segítő munkatárs és 1 fő fűtő adja) 
rendszeresített létszám 2 fő köztisztviselői státusz 
meglévő létszám 1 fő 

2009. évben több alkalommal volt állománytábla módosítás, feloldásra kerültek a zárolások, a 
bűnügyi régiók kialakítása miatt 1 osztállyal, a Bűnügyi Koordinációs és Regionális Felderítő 
Osztállyal bővült az állományunk, ahová 3 hivatásos és 1 közalkalmazotti státusz lett 
telepítve. 
Ugyanakkor 2009. évben 3 hivatásos státusz elvonásra került, illetve további 1 status elvonása 
történik meg a közeljövőben. 
Év közben 1 körzeti megbízotti státusz kutyássá lett átminősítve, az őrparancsnoki 
státuszokból szolgálatparancsnoki lett, és történt egy ruhanorma változás, mely szerint az 
ügyeletesek és ügyeletes tiszthelyettesek ruhanormája "Egyen"-ről "Vegyes"-re változott. 



A létszámhiány szervezetenkénti megoszlása: 

2009. január 01. 2009. december 31. 
szervezeti egység Hivatásos közalk. Hivatásos közalk. 

bűnügyi állomány 14 1 6 
+ 5 hivatásos 
státusz terhén 

diplomás 
közalkalmazottak 

vannak 
Közrendvédelmi 

Osztály 
14 - 21 -

Igazgatásrendészeti 
Osztály 

2 - 2 -

Hivatal - - 2 -
Összesen 30 1 36 -

2009. december 31-én 14 fő áthelyezése volt folyamatban. 

S.sz. Név-rendfokozat Hová időpont 
1. Ivánkó Lóránt István 

r. őrm. 
Miskolci Rk. 2010.01.16. 

2. Kiss Balázs r. őrm. Monori Rk. 2010.01.16. 
3. Lőrincz Lóránt László 

r. tőrm. 
Miskolci Rk. 2010.01.16. 

4. Horváth Kálmán r. fhdgy. BRFK Bevetési Főo. 
Akció Osztály 

2010.02.01. 

5. Szuhi Rita r. őrm. BRFK IX. ker. Rk. 2010.02.01. 
6. Szűcs Róbert r. tzls. BRFK Bevetési Főo. 

KOVO 
2010.02.01. 

7. Horváth Kinga r. hdev. Esztereomi Rk. 2010.03. 16. 
8. Urbán Sándor r. zls. Készenléti Rendőrség Bevetési 

Főo. 
2010.04.01. 

9. Kovács Attila r.őrm. Nyíregyházai Rk. 2010.05.01. 
10. Komolai Gvörgv r. tzls. Budaörsi Rk. 2010.05.01. 
11. Lakomecz Mária r. őrm. Szerencsi Rk. 2010.05.01. 
12. Molnár József r. szds. Interpol 2010.05. 16. 
13. Pór Nikoletta r. tőrm. Győri Rk. 2010.07.01. 
14. Románné Baran Brigitta r. 

hdev. 
NNI 2010.06.01. 

2009. évben összesen 47 fő hivatásos állományú, 7 fő közalkalmazott és 1 fő köztisztviselő 
munkatárs távozott a Kapitányságról , ebből 42 fő hivatásos és 2 fő közalkalmazott más 
rendőri szervhez, 1 fő hivatásos lemondással, 1 fő hivatásos közös megegyezéssel távozott, 3 
fő FÜV eljárás után került szolgálati nyugdíjba, és további 5 fő közalkalmazott és 1 fő 
köztisztviselő kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. 



2009. évben 35 fő került a Kapitányság hivatásos állományába, akik közül 10 fő a rendészeti 
szakközépiskolákból, 4 fő pedig az RTF-ről érkezett. A Kapitányság állományába neveztünk 
ki 1 fő köztisztviselőt és 10 fő közalkalmazottat, akik közül 5 fő diplomás, bűnügyi 
tevékenységet segítő munkatárs munkakörbe került, és hivatásos tiszti átképzésük illetve 
kinevezésük van folyamatban. 

Vezetők: 

Az igazgatásrendészeti és a bűnügyi állományban nem történt változás a vezetők körében. 
Keller Éva r. szds. továbbra is megbízással látja el az osztályvezetői feladatokat. 
A 2009. március 01-jétől létrehozott Bűnügyi Koordinációs és Regionális Felderítő Osztályt 
Bartus Zoltán r. alezr. vezeti. 
A Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály vezetője, Csikós Attila r. alezr. 
szolgálati nyugállományba vonult, ezért az alosztályvezetői feladatokat Dóczi Lajos r. fhdgy. 
látta el, aki 2009. december 01-jei hatállyal áthelyezéssel szintén távozott állományunkból. 
Németh Zoltán r. alezr., hivatalvezető 2009. szeptember 01-jei hatállyal szolgálati 
nyugállományba helyezését kérte, a hivatalvezetői feladatokat a továbbiakban Király Ágnes r. 
szds. látja el megbízással. 

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. 

VIII. 2. Fegyelmi helyzet: 

2008. évben 43 fővel szemben folytattunk le 45 fegyelemsértés és 9 szabálysértés miatt 
fegyelmi vizsgálatot. 
2009. évben állományunk 27 tagja ellen indult fegyelmi eljárás 28 db fegyelemsértés és 4 db 
szabálysértés elkövetése miatt. 2 fő ellen a fegyelmi eljárást felfüggesztettük a büntetőeljárás, 
illetve 1 fő ellen a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig. A fegyelmi eljárás nyomozás 
befejezéséig történő felfüggesztéséről 2 fő esetében intézkedtünk. 
Közalkalmazottak ellen 2008. évben nem, 2009. évben 1 fő ellen indult fegyelmi eljárás. 

Fegyelmi eljárások során alkalmazott fenvítési formák: 

Megnevezés 2008. év 2009. év 
16 5 

Feddés 7 8 
Megrovás 7 6 
Pénzbírság 4 0 
1 fizetési fokozattal 1 évre visszavetés 1 év 
próbaidőre felfüggesztve 

4 0 

eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 
hónappal visszavetés 1 év próbaidőre 
felfüggesztve 

0 1 

Lefokozás 1 0 
Attéve illetékességből más rendőri szervhez 2 0 
Felfüggesztett fegyelmi eljárások 2 5 



Folyamatban lévő fegyelmi eljárások: 0 1 
Megszüntetés 2 1 
Összesen: 45 27 

A következő szabálysértések vizsgálatára került sor: 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 
- az előzés és az elsőbbség szabályainak megszegése: 
Összesen: 

2008. 2009. 

8 db ldb 
ldb 3 db 
9 db 4 db 

2009. évben beosztásból felfüggesztés 2 esetben történt. 
2009. évben az alábbi katonai bűncselekmények miatt indult eljárás: 
2 fő ellen szolgálatban kötelességszegés vétség és jelentési kötelezettség megszegése vétsége 
miatt, vádemelés történt, az eljárás jelenleg bírói szakban van. 

2009. évben 2 fővel szemben rendeltünk el méltatlansági eljárást. Az egyik esetben a 
Méltatlansági Bizottság a hivatásos szolgálatra való méltatlanságot nem állapította meg, a 
másik eljárást felfüggesztettük a büntetőeljárásjogerős befejezéséig. 

2009. évben az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt indult büntetőeljárás: 
- közúti közlekedési baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a nyomozás folyamatban 
van, 
- ittas járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés kiszabására került sor, 
- hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt ügyészi szakban 
megszüntetés, mellyel egyidejűleg ügyészi megrovás kiszabása, 
- vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt a nyomozás folyamatban 
van, 
- 2 fő ellen hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette miatt a 
nyomozás folyamatban van, 
- emberölés bűntette elkövetése miatt a nyomozás folyamatban van, a kolléga szolgálati 
viszonya lemondással megszüntetésre került. 

VIII. 3. Elismerések, jutalmazások: 

A Fővárosi Közgyűlés által biztosított keretből, Budapest Rendőrfőkapitányától és 
helyetteseitől, valamint kapitányságvezető úrtól összesen 43 fő hivatásos és 16 fő 
közalkalmazott kapott jutalmat és dicséretet. 

A különféle ünnepek alkalmából 16 fő jutalmazására és 1 fő soron kívüli előléptetésére került 
sor. Ezeken kívül a Kőbányai Önkormányzat által biztosított keretből 32 fő pénzjutalmat, és 
131 fő meleg étkezési utalványt kapott. 

2 fő tiszthelyettes kapta meg az első tiszti kinevezést. 

A Hivatal által koordinált éves fizikai erőnlét-felmérésen a részvétel 100 %-os volt. Ugyanezt 
elmondhatjuk az éves kötelező lövészetekről is. Értékelő jelentéseink határidőre bejutottak a 
Személyügyi Főosztályra. 



Az állomány egészségügyi helyzete az elmúlt évek során nem változott. Ezzel ellentétben 
ugrásszerűen nőtt 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. 

VIII. 4. Pénzügyi-, anyagi technikai erőforrás gazdálkodás 

A X. kerületi Rendőrkapitányságon a 2009. évben informatikai eszköz ellátottság kissé 
javult. Szoftverek terén bevezetésre került az auditált Robotzsaru NEO rendszer. 

Informatikai eszköz ellátottság 

2009. évben a Kőbányai Önkormányzat támogatásából 8 db számítógép, 2 db notebook, 1 db 
lapadagolós scanner és 1 db színes hálózati lézernyomtató beszerzésére került sor. 

A BRFK részéről a 2009. évben amortizációs számítógép csere nem történt. 

A BRFK HIFO a Kőbányai Önkormányzat támogatásából beszerzett 8 db számítógéphez 
biztosított 8 db LCD monitort, valamint 4 db számítógépet és 1 db duplex egységgel szerelt 
hálózati nyomtatót, az újonnan felálló Bűnügyi Koordinációs és Regionális Felderítő Osztály 
részére. 

Fentieken túl a Fővárosi Vízművektől kaptunk 2 db használt számítógépet. 

A Kapitányság jelenlegi informatikai eszköz állománya: 
104 db számítógép, 66 nyomtató és 6 db scanner. 

Számítógépek: 

A 104 db számítógépből jelenleg 25 db gépen még Windows 98 van. Ez a 25 db gép még 
2003. év előtt beszerzett 64-256 MB RAM-mal ellátott, Celeron 600, 700 MHz-es és 
1 GHz-es gépek, amelyek a Neo futtatására szinte használhatatlanok, mivel sokszor 
lefagynak, illetve ezeken a gépeken l-l müvelet elvégzése minimum kétszer annyi időbe 
kerül a felhasználók számára, mint a korszerűbb számítógépet használóknak. 

A 2010. évben a Windows 98 operációs rendszerrel üzemelő számítógépek amortizációs 
cseréje sürgős lenne, mivel ezeken a gépeken a NEO használata igen nehézkes. 

Kellékanyag ellátottság 

A Kapitányság, az előző évekkel ellentétben, a 2009. évben nem rendelkezett saját 
kellékanyag kerettel. Ebből kifolyólag a kellékanyag ellátás az év folyamán akadozott. 

Felhasználói jogosultságok 
A 2009. évben az informatikai rendszerek használatához szükséges jogosultságok 
karbantartása folyamatosan megtörtént. 



A Harmat utcai épületünk elhelyezési körülményei 2009. évben igen kis mértékben 
javultak. Az I.-II. emeleteken egy-egy helyiség tisztasági festésére került sor. 
A kapitányság új bűnügyi szervének állománytábla szerinti rendszerbeállításával 3 iroda 
felújítására és komplett felszerelésére került sor, melynek keretében sikerült még egy vezető 
irodájának burkolatát kicseréltetni. 

Mindazon által évek óta nincs anyagi forrás a kapitányság tényleges felújítására, amely 
kiterjedne a gépészeti és elektromos hálózat cseréjére is. 
A kapitánysági épület tetejének szigetelési hiányosságai miatt az épület több helyen ázik, 
azonban -a BRFK. Gazdasági Szervek illetékeseinek tájékoztatása alapján- a javításra, 
felújításra kellő anyagi forrás hiánya miatt nem kerülhet sor. 

Kapitányságunk gépjármű állomány táblája szerint 16 db. gépjárművel rendelkezünk. 
Az ügyintéző gépkocsik többségének állapota, 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. 
A megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik közül 2 jármű állapota csak többszöri 
szervizeléssel tartható alkalmas szinten. 

VIII. 5. Hivatali (jogi, ügyviteli) tevékenység 

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

Saját hatáskörben a 2009. évben 1 db. kapitányság vezetői intézkedés került kiadásra. 

A rendőrkapitányság adatvédelmi felelőse Király Ágnes r. százados mb. hivatalvezető. Az 
adatvédelmi előírások betartásával és betartatásával kapcsolatban folyamatosan kerültek 
végrehajtásra titok- és adatvédelmi (éberségi) ellenőrzések, mind az adatvédelmi felelős, mind 
a kapitányság vezetői állománya részéről, általában kétheti, illetve havi gyakorisággal. 

A Rendőrség e témára vonatkozó normatívajában 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. 

Az oktatások folyamatosak. Egy-egy részterület visszatérően kerül oktatásra. Az újonnan 
állományba kerülők oktatása intenzívebb formában történik. 



Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok maradéktalan betartása, az arra való fokozott 
figyelemfelhívás érdekében a rendőrkapitányság teljes személyi állománya részére az ismételt 
oktatás megtörtént. 

Külföldre irányuló adattovábbítás nem történt, külföldi szervtől adatkérést nem 
kezdeményeztünk. 

A kapitányság titkos ügykezelésének helyisége az előírásokhoz képest korlátozottan 
felszerelt, illetve védett. A helyiség ajtaja, ablaka védőráccsal felszerelt, az ajtó zárt 
állapotban gyurmalakattal ellátott és negatív pecsétnyomóval lezárt elektronikus 
riasztóberendezéssel, ellátott, azonban tűzjelző berendezéssel nem. Ez utóbbi felmérése 
megtörtént, azonban érdemi intézkedés ez idáig nem. 
A minősített iratok szabályszerű és szakszerű kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek -a fenti eltérés figyelembevételével- rendelkezésre állnak, valamennyi hivatali 
helyiségben páncél, vagy lemezszekrény van elhelyezve, melyeket az előadók a szolgálati idő 
végeztével negatív pecsétnyomóval zárnak le. A kapitányság épületébe történő be- és 
kiléptetést 2009. évben hivatásos állományú objektumőr végezte a hatályos 
kapitányságvezetői intézkedés előírásai szerint. 

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 független számítógépeken 
történik, az adatokat ezeken belül is kivehető adathordozókon tároljuk, melyeket munkaidő 
végeztével zárt páncél, vagy lemezszekrényben helyezzük el. 

A kapitányság beosztottjai részére kiadott betekintési engedélyek és titokvédelmi 
nyilatkozatok napra készek, melyek érintettjei a hatályos titokvédelmi rendelkezésekből 
eredményes vizsgával rendelkeznek. 

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 végeztem személyesen, 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 2009. évben 3933 bűnügyi, 29188 
általános, a bűnügyi és általános iratokhoz további 63836 ún. alszámos iratot kellett iktatnia. 
Ezen túlmenően bejövő (postai, futár, ügyészi) küldemény bontása, érkeztetése, scannelése, 
szignálásra történő feladása, és kimenő (postai, futár, ügyészi) küldemény nyilvántartásba 
vétele, továbbítása 1908 tételszám bűnjel bevételezése, nyilvántartása és az irattárazással 
kapcsolatos valamennyi feladat hárult rájuk. Az év folyamán Rzs NEO rendszerrel illetve az 
iratkezeléssel kapcsolatos oktatásokon vettek részt. 



VIII. 6. Ellenőrzési tevékenység 

A 2009. évben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről ellenőrzés nem 
volt kapitányságunkon. 
A bűnügyi munkával kapcsolatosan a 2009-as évben 14 ellenőrzés történt, amelyből 
valamennyit a Budapesti Rendőr-főkapitányság felsőbb szervei végeztek. Ellenőrzésre került 
az osztály kommunikációs gyakorlata, a személykörözési munka hatékonysága, a 
bűnjelkezelés rendje, a készenléti szolgálatok dokumentálása, a nyomozati tevékenység, 
valamint a X. kerületi Rendőrkapitányság és a Budapesti X és XVII. kerületi Ügyészség 
kapcsolata. Ellenőrzésre került továbbá a többletszolgálatok jogszabályban előírtaknak 
megfelelő vezetése, a tanúk adatainak zárt kezelése, a titkos információgyűjtő tevékenység, 
valamint a 32/2007 (IX. 26.) számú BRFK Intézkedésben foglaltak végrehajtása és a 
rendőrségi korrupció megelőzésére vonatkozó feladatok végrehajtása. 

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 eredményként a menetlevelek és indítónaplók 
vezetésében jelentős pozitív irányú elmozdulás tapasztalható, megszűntek a fegyverek 
fegyverszobán kívüli tárolása, és a készenléti alosztály bevezetésével a készenléti szolgálatok 
dokumentáláséval kapcsolatos korábbi hiányosságok is kiküszöbölésre kerültek. 

VIII. 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, valamint a Helyi téma 
szerkesztőségével. A 2009-es évben a bűnügyi terület 14 interjút adott, emellett a Kőbányai 
Önkormányzat honlapjára havonta teszünk fel beszámolókat eredményes ügyeinkről. 
A 2009-es évben 89 sajtófelhívást eszközöltünk az elektronikus vagy írott sajtóban. 

A rendőrkapitányság kommunikációs tevékenységét az érintett vezetők (bűnügyi 
osztályvezető, hivatalvezető) irányítása és koordinálása mellett 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 főváros 
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-havonta jelennek meg és 
egy adott témának akár egy egész oldalt is szentelnek. 

Szintén kiemelkedő a kapcsolatunk az ATV országos, illetve regionális sugárzású 
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 10 adása. Ezen belül kiemelt helyet kapott a RAZZIA elnevezésű bűnügyi 
műsor, mely két hetente számol be 20 perc időtartamban az aktuális kőbányai rendvédelmi 
szervezetek munkájáról. Az adásban a kapitányság kiemelt helyet kap különböző témákkal, 
valamint kijelölt kolléganőnk aktuális -főleg körözéssel összefüggő- hírekről számol be. 



IX. 
Összegzés 

Úgy gondolom, hogy az értékelt időszakban, elfogadható szinten eleget tettünk a velünk 
szemben támasztott elvárásoknak. 

2009. évhez képest azonban tovább kell növelnünk eredményességünket, főleg a kiemelt 
bűncselekmények elkövetőinek utólagos felderítése terén. 
Ezen cél hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges, a 2009. március 01-től bevezetett 
bűnügyi régiós vezetési- és irányítási modell működésének biztosítása. 
A súlyponti bűncselekmények nyomozása során az un. vonalas elvet kell követni, azaz a 
funkcionális tagozódást meg kell szüntetni, a nyílt és az operatív felderítési szakaszokat össze 
kell vonni. 

A veszélyeztetett korosztályok tekintetében a megelőző- felvilágosító tevékenységünket 
tovább kell szélesítenünk. 

Vizsgálati tevékenységünkben -hasonlóan az elmúlt évhez- nagyobb figyelmet kell szentelni 
a tervszerűbb nyomozás lefolytatásokra, mellyel csökkenthető a kézben lévő 60 napon túli 
ügyek, valamint parancsnoki ellenőrző tevékenységünk javításával a további nyomozati 
cselekmények végrehajtására visszaküldött ügyek száma. 

A fent elért eredmények javítása mellett, 2010. év kiemelt feladatai: 

a kapitányság hiányzó parancsnoki állományának pótlása és stabilizálása, 
- a jelenlegi munkatársak megtartása, akár saját toborzó tevékenységgel a meglévő hiány 

lehetőség szerinti csökkentése, 
a munka és elhelyezési körülmények javítására irányuló intézkedések bevezetése, 
2010. április hónapban átadásra kerülő térfigyelő rendszer hatékony működtetése, 
az országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztások helyi szintű feladatainak 
biztosítása 
az állomány oktatása és folyamatos képzése, 

- a megerősített KMB szolgálattal a lakossági és oktatási intézmények kapcsolattartásának 
szélesítése 
a körözési tevékenység hatékonyságának fokozása 

Továbbra is kiemelt prioritást élvez az állomány megtartása. Ennek érdekében, a szociális 
és szükség szerint a lakáshelyzet megoldása, vagy javítása; a végzett munka mennyiségének 
és minőségének megfelelően az állomány elismerése; 

Törekednünk kell Kőbánya Önkormányzatával, szakigazgatási szerveivel, Jogi Bizottságával, 
a kerületi Cigány és többi nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzattal, illetve más civil 
szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartásra. 



Szélesíteni kell a társszervekkel történő szorosabb együttműködést, a közös akciók 
végrehajtásában. 

Az állomány képzésével, továbbképzésével, a hatályos jogszabályok és normatívák 
maradéktalan betartásával és betartatásával a szakmai munka színvonalának növelésére kell 
törekednünk. Ezzel szoros összefüggésben, az alparancsnoki szintig meghatározott ellenőrzési 
ütemtervek alapján a saját kezdeményezésű célellenőrzések számának növelésével az 
állomány fegyelmi helyzetét tovább kell szilárdítanunk, koncentráltan a korrupció 
megelőzésére. 

A bűnügyi szolgálat eredményes felderítése nem képzelhető el a megfelelően eligazított, 
bűnügyi centrikus gondolkodásra és e szakterületek hatékony együttműködésére épülő 
közrendvédelmi járőr és körzeti megbízotti szolgálat nélkül. 

Természetesen a rendőrkapitányság vezetői és végrehajtói állománya a fentiektől függetlenül 
minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a jelenleginél az elért eredmények ne 
csökkenjenek, Kőbánya közrendje, közbiztonsága, bűnügyi helyzete tovább stabilizálódjon. 

Végezetül, úgy gondolom, hogy meghatározott célkitűzéseket az elmúlt évben részben 
teljesítettük. Őszinte köszönetemet fejezem ki valamennyi parancsnoknak és 
munkatársamnak, valamint a kaptánysággal együttműködőknek azért a fáradozásukért, 
amelyet 2009. évben a X. kerületi Rendőrkapitányság eredményessége érdekében 
kifejtettek. 
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Bevezetés 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi általános célkitűzése –hasonlóan a 2008. 
évhez- az volt, hogy a kerületben lakók, illetve az elöljárók elvárásainak megfelelően az 
állampolgárokat leginkább irritáló lakásbetörések, a közterületi rablások, valamint a 
gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények számainak emelkedését megakadályozza, ezzel is 
stabilizálva Kőbánya közrendjét, közbiztonságát. 

Az értékelt időszakban célkitűzéseink közül, az egyes jogsértések számainak csökkenését nem 
minden tekintetben sikerült teljesítenünk, azonban ennek ellenére úgy gondolom, hogy több 
szempontot értékelve összességében elfogadható szinten tettünk eleget a velünk szemben 
támasztott elvárásoknak. 

2008. évhez képest előrelépést értünk el a különböző kiemelt bűncselekmény típusok 
elkövetőinek utólagos felderítése terén, mely elsősorban egy a korábbi bűnüldözői 
struktúrától eltérő un. bűnügyi régiós vezetési és irányítási modell bevezetésével 
valósulhatott meg. Ebben az új rendszerben 2009. március 01-től, az egyes súlyponti 
bűncselekmény típusok felderítésére, speciális –a Dél-pesti régióhoz tartozó kerületi 
rendőrkapitányságokon létrehozott- nyomozócsoportok felállításával került sor. 
Kapitányságunkon lévő nyomozócsoport feladata, a régión belüli IX., illetve X. kerület 
területén elkövetett gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és vizsgálata volt, 
mely feladatmegoszlás az év utolsó részében megváltozott. 

Fentieken túl a 2009. évre meghatározott kiemelt közbiztonsági feladataink végrehajtása 
tekintetében kijelenthető, hogy egyrészt a már 2008. évben megkezdett KMB szolgálat 
stabilitásával tovább szélesítettük a lakossági kapcsolattartást, melynek eredményességét a 
lakosság és önkormányzati képviselők visszajelzései igazoltak. 
Az egész évre jellemző erőn felüli, megfeszített közrendvédelmi tevékenységünk 
eredményeképpen –hasonlóan az országos, illetve fővárosi tendenciákhoz- tovább csökkent a 
közlekedési balesetek száma kerületünkben. 

További eredményként értékelhető -a korábbi évekhez képest- a 2008. évtől bevezetett 
közterületi prostitúció elleni erőteljesebb fellépés hatékonyságát 2009. évben is biztosítani 
tudtuk. 

Sikerült a veszélyeztetett korosztályok tekintetében a megelőző- felvilágosító 
tevékenységünket szélesítenünk az áldozatvédelem területén. 

Megítélésem szerint bár a kapitányság 2009. évben elért eredményei alapjában véve, 
–figyelemmel a körülményekre- túlnyomó többségében elfogadhatóak, azonban az évről-
évre jelentkező fluktuáció jelentősen befolyásolta célkitűzéseink jelen és jövőbeli 
működő képességet komolyan befolyásolja, esetleg veszélyeztetheti. 

A létszámhiány, illetve a sokrétű és szerteágazó feladatok végrehajtása a közterületi szolgálat 
biztosításában okozza a legnagyobb problémát, ami különösen a jövőt tekintően aggályos. 



Értékelésem szerint, a kapitányság munkatársai megfeszítetten dolgoztak azon, hogy a 
2009. év összesített eredményei alapján kapitányságunk elfogadható szinten teljesítette 
feladatait, azonban a 2010. év minden szempontból nagyon sok és nehéz feladatot ró a 
kapitányság teljes személyi állományára. 

I. 
A vezetés-irányítás 

Az értékelt 2009-as évben, ha mérsékeltebben is, de tovább folytatódott a kapitányság vezetői 
szintű fluktuációja, hiszen nyugállományba vonult az Őr-és járőrszolgálati Alosztály, 
valamint a Hivatal vezetője is. 

A távozott vezetők személyét és a munkájuk folyamatosságát biztosító pótlásukat -eltérően a 
korábbi évek gyakorlatától-, a kapitányságon korábban alacsonyabb beosztású vezetők 
megbízásával oldottuk meg. 
A Hivatal éléről 2009. szeptember 01-én távozó Németh Zoltán r. alezredes helyére Király 
Ágnes r. százados került megbízásra. 
Az Őr-és járőrszolgálati alosztályvezetőként távozó Csikós Attila r. alezredes helyét Dóczi 
Lajos r. főhadnagy megbízással látta el 2009. december 01-ig, a BRFK Bevetési Főosztályra 
történő áthelyezéséig. 

Az említett vezetőváltások mellett 2009. március 01-től nagyfokú, szervezeti bővítés történt 
a kapitányság nyomozati tevékenységét ellátó szervek tekintetében, hiszen a Bűnügyi és 
Vizsgálati osztályok mellett létrehozásra került a Bűnügyi koordinációs-és felderítő osztály. 
Az osztály 1 fő osztályvezető (Bartus Zoltán r. alezredes vezetésével), 2 fő értékelő-elemző 
tiszt, illetve 1 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottal került felállításra. 
Az osztály fő feladata az ideiglenes bűnügyi regionális vezetési irányítási modell Dél-pesti 
bűnügyi régió (IX, X, XVIII, XIX, XX-XXIII, illetve XXI. kerületi kapitányságok 
illetékességi) területén elkövetett kiemelt –rablások, gépjárművel kapcsolatos, betöréses 
lopások- bűncselekmények nyomozásainak irányítása, koordinálása és az ezekkel kapcsolatos 
elemzések. 

A fentiek tükrében 2010. évben is a rendelkezésre álló erők és eszközök koordinálása, a 
mindenkori közbiztonsági és bűnügyi operatív helyzetnek megfelelő szolgálatszervezés, a 
bűnügy centrikus 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, mely csak 
többletszolgálat teljesítésével oldható meg. 



A további tárgyi feltételek vizsgálatakor megállapítható, hogy a kapitányság vezetői 
állománya (alosztályvezetői szintig) elhelyezése megoldott, önálló megfelelő állapotú és 
felszereltségű (telefon, számítógép) irodával rendelkezik. 
A felettes szerveink 2009. 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. 
Az egyes területek téma és célellenőrzések megállapításai legtöbb esetben hibákat nem tártak 
fel, azonban egyes esetekben főleg dokumentációs hiányosságokkal összefüggő 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 kirívó szabálytalanságokat tapasztaltunk előfordult, 
hogy az ellenőrzött alá vonttal szemben bűntető feljelentést kezdeményeztünk. 

Kapitányságunk szervezeti struktúrájában a már korábban jelzett változtatás történt, 
munkatervi feladatainkat végrehajtottuk. 

II. 
A bűnügyi helyzet értékelése 

Kőbánya lakossága az elmúlt évtizedben 100.000 –ről 75.000-re 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 korúton 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 közlekedési csomópontokkal, mint az Őrs Vezér tere és a Kőbánya-Kispest 
állomás, ahol naponta több ezer ember fordul meg. 
A kerület állandó lakosságának egy része külföldi. Magas a huzamos tartózkodási engedéllyel 
és letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a 
Kő-Bazár vonz. A külföldi 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 Tárna utcai intézményét sem, ahol 
naponta szintén több száz külföldi fordul meg. 

A tavalyi évben továbbra is bűnügyileg meghatározó fontosságú volt a kerületben található 18 
általános és 7 középfokú oktatási intézmény, a 10 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 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 III. számú, 
Venyige utcai objektuma. A kerületben van az Új– köztemető, Magyarország legnagyobb 
sírkertje, és a Népliget, Budapest egyik legnagyobb összefüggő 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. 

Az ismertté vált bűncselekmények száma a kerületben a 2008 évi 5271-ről a tavalyi 
évben 4701-re csökkent. 

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, ezért a tárgykör 
elemzésénél a BRFK Értékelő Osztály adataira kell hagyatkoznunk. A befejezett 
bűncselekmények száma 4701, bűncselekmény elkövetésének kísérlete 311, előkészülete 0. 
Az elkövetett bűncselekményekből a bűntettek száma 2210 a vétség 2391. A bűntettek aránya 
az összes bűncselekményhez viszonyítva 47, %, a vétségek aránya 53%. 
A jelenleg ismertté vált bűncselekményekre vonatkozó számítógépes nyilvántartás alapján az 
alábbi megoszlás látható a kerületben ismertté vált bűncselekmények vonatkozásában: 

1. testi sértés 115 
2. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 5 
3. kényszerítés 15 
4. személyi szabadság megsértése 12 
5. magánlaksértés, zaklatás 65 
6. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 6 
7. járművezetés ittas vagy bódult állapotban 62 
8. kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 1 
9. kiskorú veszélyeztetése 10 
10. tartás elmulasztás 41 
11. erőszakos közösülés 11 
12. szemérem elleni erőszak 14 
13. megrontás 3 
14. kerítés 0 
15. szeméremsértés 2 
16. beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 0 
17. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 12 
18. közveszély okozás 6 
19. visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel 6 
20. állatkínzás 4 
21. garázdaság 146 
22. önbíráskodás 15 
23. közokirat-hamisítás 43 
24. magánokirat-hamisítás 84 
25. visszaélés okirattal 143 
26. egyedi azonosító jel meghamisítása 112 
27. környezetkárosítás 2 
28. visszaélés kábítószerrel 114 
29. pénzhamisítás 36 
30. készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 48 
31. lopás 1767 
32. betöréses lopás 86 
33. sikkasztás 71 
34. csalás 246 



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 

39 
21 
21 
396 
6 
4 
7 
14 
10 

A fenti felsorolás csak a kerületi rendszerben feldolgozott bűncselekménytípusokat 
tartalmazza, így a régiós irányítási modellből adódóan 2009. március 1- után elkövetett 
betöréses lopásokat, rablásokat, és gépjárművel kapcsolatos bűncselekményeket nem. 

A X. kerületi Rendőrkapitányság a 2009-es évet 5687-es bűncselekményszámmal zárta. A 
2008-as évből 815 darab bűnügy került át a tavalyi évre, és ez év végén 856 darab bűnügy 
volt kézben. A bűnügyi és vizsgálati osztály a tavalyi évben 5166 darab bűnügyet dolgozott 
le. Az eljárás befejezések megoszlása a következő: 

Vádemelések száma 
Bíróság elé állítások száma 
Felfüggesztések száma 
Megszüntetés az elkövető ismeretlen volta miatt 
Megszüntetés, a cselekmény nem bűncselekmény 
Megszüntetés, a cselekmény szabálysértés 
Megszüntetés, gyermekkor miatt 
Megszüntetés, magánindítvány hiánya miatt 
Megszüntetési javaslat 
Megszűntetés bizonyíték hiányában 
Megszüntetés elévülés miatt 
Közvetítői eljárásra utalás 
Feljelentés elutasítása 
Vádelhalasztási javaslat 
Egyesítés 
Áttétel 
Felfüggesztés az elkövető ismeretlen volta miatt 

771 
7 
68 
1481 
224 
26 
5 
23 
24 
74 
543 
7 
26 
47 
98 
379 
861 

A 2009-as évben az összes ismertté vált bűncselekmény között az Árkád Üzletházban 149 
bűncselekmény, a Fővárosi BV Intézet III. számú objektumában 28 bűncselekmény, a 
Budapesti Fegyház és Börtönben 101 bűncselekmény az IMEI-ben 11 bűncselekmény miatt 
készült feljelentés. 
Jelentős számú bűncselekmény történt az Új Köztemetőben és környékén, 2009-ben 77 
különböző, főként vagyon elleni bűncselekmény miatt érkezett feljelentés. A Bajcsy Kórház 
és Intézményei területéről, szintén főként vagyon elleni bűncselekmény miatt indult eljárás. 
Ezen felül a kerület bűnügyileg releváns területein keletkezett feljelentések száma az alábbi 
megoszlásban alakult: 

Újhegyi lakótelep és környéke a Városszéli teleppel: 
Gyakorló utcai lakótelep 
Óhegy telep 
Kőbánya Városközpont és a Népliget 
Pongrác úti lakótelep és a MÁV telep 

52,3% - 2456 db 
9.7 % - 481 db 
7,1 % - 330 db 

27,1% - 1247 db 
4.8 % - 287 db 



III. 
Bűnüldözői munka 

A kitűzött célok megvalósítását a folyamatosan jelentkező fluktuáció, és a kísérleti jelleggel 
bevezetett régiós bűnügyi irányítási modell kapcsán jelentkező többletfeladatok 
nagymértékben befolyásolták, mindezek ellenére a bűnügyi statisztikai mutatókban 
nagymértékű javulás mutatkozott. 
A rablások felderítési aránya 34,9 százalékról 42,9 százalékra nőt, és ezzel egyidejűleg a 
kerületben elkövetett rablások száma 4,4%-os csökkenést mutat. 
A vagyon elleni bűncselekmények számának 17 %-os, ezen belül a lopás bűncselekmények 
számának 16,2 %-os emelkedése ellenére a nyomozás eredményességi mutató ebben a 
kategóriában a 2008. évi 13,3%-ról 2009-ben 19,5%-ra emelkedett. 
Az összes bűncselekmény felderítési mutatója a 2008 évi 26,8 százalékhoz képest 27,11 
százalékra emelkedett, a nyomozáseredményességi mutató, pedig 34,6 százalékról 35,6 
százalékra növekedett. 
A 2009-es év folyamán folyamatosan harcoltunk a fluktuációval, a kézben lévő ügyek magas 
számával, emellett bűnügyi tevékenységünk mellett folyamatosan részt vettünk a kerület 
egész területét érintő akciósorozatokban, mérkőzésbiztosításokban is, ezért a bűnügyi egység 
valamennyi munkatársa tudja, hogy az emelkedő számok mögött óriási munka van. 

A 2009-as évet a kapitányság Bűnügyi Osztálya 815 folyamatban lévő bűnügyes irattal és 303 
folyamatban lévő általános iktatású ügyirattal kezdte, melynek száma az év végére bűnügyek 
vonatkozásában 856, az általános iratok terén 317 lett. 

III. 1. új típusú nyomozási tevékenység 

2009. március 01-től, a bűncselekmények nyomozásának megoszlása az alábbiak szerint 
alakult: 

Dél-Pesti Bűnügyi Régió 

Rendőrkapitányság Bűncselekmények nyomozása bűnügyi 
létszám 

IX. kerület A régió területén történt összes rablás 10 fő 
X. kerület a IX. és a X. ker. területén történt gépjárművekkel 

kapcsolatos bűncselekmények 
8 fő 

XVIII. és XIX. kerület A régió területén történt összes betöréses lopás 
12 fő 

XX.-XXIII. kerület a XVIII. és XX-XXIII. ker. területén történt 
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények 

7 fő 

XXI. kerület a XIX. és a XXI. kerület területén történ összes 
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmény 

6 fő 



2009. március 01. és 2009. november 15. közötti időszakban a keletkezett súlyponti 
bűncselekmények száma a rendelkezésre álló adatok szerint: 

Rablás: 350 db 
Betöréses lopás: 2337 db 
Gépjárműlopás és Jármű önkényes elvétele: 1324 db 
Gépjármű feltörés: 2061 db 

Tekintettel a Dél-Pesti Bűnügyi Régió területének nagyságára, valamint arra, hogy a régió 
területén nagy számban fordultak elő a súlyponti bűncselekmények, ezért 2009. november 
16-tól a régiót két részre osztották, és az új Dél-Pesti Bűnügyi Régió mellett megalakult a 
Kelet-Pesti Bűnügyi Régió. 

A Kelet-Pesti Bűnügyi Régió illetékességi területe a X., a XVIII., valamint a XIX. kerület 
területére tagozódott. 
A Kelet-Pesti Bűnügyi Régió megalakulását követően a súlyponti bűncselekmények 
nyomozása kijelöléssel történt az alábbiak szerint. 

A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság nyomozó szervei lettek kijelölve a gépjárművekkel 
kapcsolatos bűncselekmények nyomozására, mely nem terjed ki az összes gépjárművekkel 
kapcsolatos bűncselekményre. Ezen bűncselekmények nagy számára való tekintettel, 
-amennyiben nem sorozat jellegű- a régió hatáskörébe csak a gépjármű feltörések, a jármű 
önkényes elvétele, valamint a gépjárműlopások lettek bevonva. Az egyéb gépjárművekkel 
kapcsolatos bűncselekmények (pl. gépjármű rongálás, lízing csalás, hitelsértés, stb.) a régióba 
történő bevonása oly mértékű leterheltséggel bírna, hogy kezelhetetlenné válna és az 
eredményes munkát döntően negatív irányba befolyásolná. 

A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság a rablások nyomozására lett kijelölve, a XIX. kerületi 
Rendőrkapitányság pedig a betöréses lopások nyomozását folytatja. 
A Kelet-Pesti Régió illetékességi területén 2009. november 16-a és 2009. december 31-e 
közötti időszakban a rendelkezésre álló adatok szerint az alábbi súlyponti bűncselekmények 
történtek: 

Rablás: 28 db 
Betöréses lopás: 229 db 
Gépjármű lopás és Jármű önkényes elvétele: 108 db 
Gépjármű feltörés: 174 db 

A Kelet-Pesti Bűnügyi Régió megalakulását követően célszerű lett volna minden 
kapitányságon a súlyponti bűncselekmények nyomozására egy elkülönített nyomozócsoport 
létrehozása, de ez a jelen állás szerint a nagyfokú létszámhiány miatt egyelőre csak a X. 
kerületi Rendőrkapitányságon valósult meg. 

A régiós vezetés már koncepciót dolgozott ki ezen elképzelés megvalósítására, melyet a 
korábbi terhek és az előző évről maradt nyomozások befejeztével megvalósítja. 
Ezen elképzelés megvalósítása és kivitelezése elengedhetetlenül fontos az eredményes 
szakmai munka elvégzéséhez. 



A régiós értekezleten elhangzottak szerint ezen elképzelés megvalósításának határnapja 2010. 
február 16-a. 

Megvalósítás és kivitelezés alatt van az operatív munka centralizálása is, mely érdekében 
folyamatos kapcsolatban vagyunk, illetve rendszeres koordinációs értekezletet tartunk a 
Bűnügyi Információs Főosztály részvételével. Az operatív munkára kijelölt személyek 
oktatása az előbb megjelölt szerv segítségével a 2009-es évben már megtörtént, ennek 
köszönhetően vélhetően mind minőségében, mind eredményességében pozitív elmozdulás 
várható. 
Az operatív munka további színvonalának emelkedése érdekében szükség lenne továbbá 
minimum egy csoportvezetői státuszra, aki közvetlenül irányítaná, koordinálná és szervezné 
az operatív munkát. 

A BRFK központi szerveivel való együttműködés (szakirányítás) a Rablási Osztályon kívül 
továbbra sem működik megfelelő hatékonysággal. 

A régió kialakítása szakmailag egy rendkívül jó döntésnek bizonyult, de ahhoz, hogy ez az 
eredményekben is megmutatkozzon, elengedhetetlenül szükséges lenne mind a technikai 
fejlesztés, de elsősorban a humán erőforrás biztosítása. Ezek nélkül sajnos a szakmailag 
kitűzött célokat nem tudjuk maradéktalanul megvalósítani. 

Problémát jelent a régió vonatkozásában a többletszolgálat kérdése, ugyanis a súlyponti 
bűncselekmények nyomozása során felhasználásra kerülő túlóra szinte a kerületi 
kapitányságok teljes havi túlóra keretét elviszi. Ezen probléma megoldása központi 
intézkedést igényelne, ugyanúgy, mint a T-ellátmány, valamint a külön jutalom keret, 
melyekkel szintén nem rendelkezünk. 
Az elmúlt 10 hónap tapasztalata, hogy a kerületi kapitányságok vezetői is támogatják a régiós 
modellt, de a súlyos létszámhiány miatt háttérbe látszik szorulni a régió, mint modell, ami 
bizonyos tekintetben érthető is, a kerületi kapitányságok egyébként is nagy leterheltsége 
miatt. 

III. 2. 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 2009-as évben eltűnés miatt 88 közigazgatási eljárás indult, az intézeti eltűnések száma 
101. A jelenleg érvényben lévő eltűnések száma intézeti eltűnés vonatkozásában 7, egyéb 
módon eltűnés vonatkozásában 5, ebből 4 fő felnőtt, 1 fő fiatalkorú. A Bírósági 
elfogatóparancsok száma 790, ebből jelenleg érvényben 247 van. Egyéb, idegenrendészeti 
eljárás, vagy tanúkörözések száma 42. 
A kapitányság által kiadott bűnügyekben elrendelt elfogatóparancsok közül 76 van jelenleg 
érvényben. 
A TOP 10-es körözött személyek közül a 2008-as évben 21 fő került elfogásra, az ORFK 
TOP 100-as körözési listájáról 1 fő került kézre. 

A 2009-as év az operatív felderítési tevékenység terén is komoly változásokat hozott. Az 
előző évhez képest megváltozott a titkos információgyűjtő tevékenységet végző állomány 
összetétele. 



IV. 
A közbiztonsági tevékenység 

IV. 1 Reagáló képesség alakulása 

A reagáló képesség kapcsán összességében elmondható, hogy nagy általánosságban meg 
tudunk felelni annak az elvárásnak, hogy a rendőri intézkedést igénylő bejelentések 
helyszínein a szolgálatban lévő rendőr 10 percen belül jelenjen meg. Természetesen, mint 
minden rendészeti jellegű tevékenységet a reagáló képesség színvonalát is determinálja az a 
most már évek óta állandósult létszámhiány, melyet az év közepén eszközölt létszámfeltöltés 
csak ideig óráig volt képes ellensúlyozni. Ennek következtében előfordul, hogy egyes 
azonnali rendőri beavatkozást nem igénylő esetekben a helyszíni rendőri intézkedés késik. 
Amennyiben ez lehetséges igyekszünk ezekben az esetekben segítséget kérni –központi 
ügyeleten keresztül- a szomszédos rendőrkapitányságoktól, vagy a bevetési főosztály és a 
Készenléti Rendőrség állományától. 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. 

IV. 2. Közlekedési helyzetértékelés 

A közlekedési ellenőrzések helyszíneit a kerület balesetveszélyes gócpontjainál határoztuk 
meg, mint pl.: Gyömrői út, Harmat utca, Kerepesi út, Gyakorló utca, Kada utca, és Vaspálya 
utca. A központilag elrendelt sebességméréssel végrehajtott közlekedési akciók helyszínei az 
általam javasolt helyszínekre lettek tervezve, illetve végrehajtva. Sebességmérés helyszínének 
megválasztásánál figyelembe vettem a hatóságomhoz érkezett állampolgári bejelentéseket is. 

2009. évben 24 alkalommal volt közlekedési akció, 152 fő részvételével. Az ellenőrzések 
ideje alatt a kiszabott pénzbírságok: 292 fővel szemben 2.547.000 Ft. 

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma az alábbiak szerint alakult: 

2009. évben 2008. évben 
Összes balesetek száma 190 216 
Halálos 4 4 
Súlyos sérüléssel járó 54 49 
Könnyű sérüléssel járó 132 163 

Halálos balesetek 2009 évben: 
> 2009.III.05. 08.55 órakor a Bp.X. Gergely út 59. szgk okozó szabálytalan hátramenet 

közben gyalogost gázolt. 
> 2009.III.06. 18.30 órakor Bp.X. Gyömrői u. - Vaspálya u. kereszteződésénél szgk. 

okozó gyalogost gázolt. 
> 2009.VIII.09. 12.55 órakor Bp.X. Körösi Cs. Sándor u. 40. gyalogos tiltott helyen 

haladt át. 
> 2009.XII. 16. 07.10 órakor Bp.X. Bihari u. 11/A. gyalogos okozó, villamos elé lépett. 



A súlyos kimenetelű balesetek helyszínei: 

> Keresztúri úton 7 
> Gyömrői úton 6 
> Harmat u. 3 
> Üllői út 3 
> Pongrác utca 3 
> Korponai u. 2 
> Tündérfürt 2 
> Könyves Kálmán krt. 2 
> Mázsa, Kerepesi, Kőrösi Csoma S., Jászberényi, Sibrik M., Paprika, Maglódi, Tavas, 

Fertő, Fehér, Hungária krt., Vaspálya, Veszprémi, Szállás, Vajda P., Jászberényi, 
Albertirsai, Gergely, Pesti, Martinovics utakon és utcákban 1-1 eset 

2009. évben baleset 682 esetben történt, ebből 509 anyagi káros baleset és 173 személyi 
sérüléses baleset volt. 

Kiemelt 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. 

Kátyú miatt bekövetkezett rongálódások száma 2008 évben 59 esetben 

2009. évben 174 esetben fordult elő. 

Rendezvényeket, előadásokat folyamatosan szerveztünk, azokon aktívan részt vettünk. 

> 04. 04. Kerékpáros emléktúra Isaszegre - 200 fő diák részvételével 
> 04. 11. Polgárvédelmi verseny 
> 05. 07. ÁRKÁD bevásárlóközpontban bűn és baleset-megelőzési nap 
> 06. 29. Szent László napok 
> 09. 06. Szeptember Feszt 
> 09. 12. II. Kőbányai Rendvédelmi nap 
> 09. 18. Autómentes nap 
> 10. 15. ÁRKÁD bevásárlóközpontban bűn és baleset-megelőzési nap 

A tárgyévben 1969 egyéb ügyirat (megkeresések, 1025 szakhatósági állásfoglalások, 704 
ismeretlenes szabálysértési feljelentés (melyből 562 ismertté vált) 174 kátyú bejelentés, 4 
panasz, 62 megkeresés) került feldolgozásra. 

Napi munkakapcsolatban állunk Budapest Kőbányai Önkormányzat szakhatóságaival, a 
Kőbányai Baleset-megelőzési Bizottság választott tagjaival, közút és a forgalomtechnikai 
fejlesztésekkel foglalkozó előadókkal, valamint a Kőbányán működő WOLF Polgárőr 
egyesülettel. 

IV. 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 Rendőr-főkapitánya rendészeti helyettesének 



utasítására egyeztető fórumon vettem részt, melyen jelen voltak a hajléktalangondozást végző 
budapesti szervezetek képviselői és a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetője. Az 
együttműködés lehetőségeit a kölcsönös információcserében és az egyes esetekben történő 
segítségnyújtásban határoztuk meg. 
A 2009. 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 
mértékben hátráltatja, hogy a bejelentést követően általában ezek a személyek eltűnnek a 
rendőrség látóteréből. Az említett cselekmények körében emellett nagyobb mérvű látencia 
valószínűsíthető. 

IV. 4. Rendezvény-biztosítások 

Az elmúlt évben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 52 
alkalommal, 2740 órában került sor rendezvény-biztosításra, melyet 438 fővel 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, továbbá az útvonal biztosítások. 
A közrendvédelmi osztály állománya 2+11 fővel vesz részt a BRFK I. számú csapatszolgálati 
századának munkájában. Ezzel kapcsolatban az év folyamán 110 alkalommal vettünk 
részt biztosítási feladatok végrehajtásában 10415 órában 1107 fővel. A berendeléseket, 
amennyiben ez lehetséges a század állományára korlátozzuk, és a tartalék állományt vesszük 
igénybe, azonban ez minden esetben nem oldható meg. A létszámhelyzetre tekintettel ezeknek 
a berendeléseknek 80-90 %-a többletszolgálat terhére történik. 

IV. 5. Kerületi közterületi prostitúciós helyzet 

A megelőző évhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a prostitúció elleni hatékonyabb 
fellépésre. Az év folyamán összesen 86 személyt állítottunk elő prostitúció gyanújával, akik 
közül 49 személyt állítottunk bíróság elé. Az intézkedéseknek köszönhetően a 
Gyógyszergyári útról korábban teljesen eltűnt jelenség nem ütötte fel ismét a fejét, a 
Keresztúri út és az Üllői út vonatkozásában is javulás tapasztalható. 

IV. 6. Őr- és járőr szolgálat 

Az Őr-és Járőrszolgálati Alosztály jelentős létszámhiánnyal kezdte a 2009. évet, mely 
időszakosan a 10 és 20 fő között mozgott. 

Ennek tükrében 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-Metro állomás környezete, ahol a 
meghatározott szempontok szerinti mozgóőri szolgálat a legtöbb esetben biztosítva volt. 



A bűnügyi helyzetértékelések, a közbiztonsági-és közlekedési veszélyeztetettségek és 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 felül leggyakrabban 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 1 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. 

IV. 6.1 Tárgyi feltételek alakulása 

2009. 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. 
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 kiemelt parancsnoki 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgálatok átadása- és átvétele során a szolgálati 
járművek műszaki és esztétikai állapota is ellenőrzésre kerüljön 

2009. évre a járőrszolgálat igényét kielégítő számítástechnikai eszközök is megfelelő számban 
és minőségben álltak rendelkezésre. A jelentések teljes mértékben a Robotzsaru NEO 
rendszerben készülnek, melynek használatát a rendőrök elsajátították. 
A szolgálat ellátással összefüggő helyiségek és egyéb körletek (öltöző, fürdő) karbantartása 
folyamatos és megfelelnek a használatával összefüggő elvárásoknak. 

IV. 6.2 Feladatok végrehajtása, ezekkel összefüggő elvonó tényezők 

A járőrszolgálat részére 2009-ben is az jelentette a legnagyobb feladatot, hogy a meglévő erők 
és eszközök szervezett irányításával végrehajtsa a meghatározott közterületek ellenőrzését, 



végrehajtsa a bejelentésekkel összefüggő rendőri intézkedéseket és mindazokat a feladatokat, 
melyek napi szinten jelentkeztek. 

Ezek végrehajtásának eredményességét nagymértékben befolyásolta a létszámhiány, mely a 
kellőnél kevesebb erőt biztosított a közterületre. Mindezek ellenére megállapítható, hogy a 
szolgálati feladatok végrehajtásának folyamatossága mindvégig megmaradt, csupán a reagáló 
képességet hosszabbította meg a rendelkezésre álló erők hiánya. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési helyzet 
folyamatos elemzése alapján a fertőzött területrészeken, a releváns időszakokban 
koncentráljuk erőinket, együttműködve a kapitányság társ szerveivel illetve egyéb illetékes 
szervekkel és hatóságokkal. Elsődlegesen a közterületen megjelenő bűncselekmények és 
szabálysértések, valamint a lakosságot leginkább irritáló jogsértések megelőzése és 
megszakítása volt a cél. 

Így kiemelten a rablások, a gépjárművekkel összefüggő különböző bűncselekmények 
valamint a prostitúcióval kapcsolatos jogsértések megelőzésére történtek szervezett 
intézkedések és nagyobb létszámú akciók. Átmeneti sikerként értékelhető, hogy a kerület 
fertőzött területein lényegesen csökkent a prostituáltak száma. Sajnos a prostitúció jogi 
megítélése és a lakosságot irritáló mértéke továbbra sem áll arányban egymással, így 
visszatartó erő hiányában szinte egy állandóan behatárolható kör jelenik meg visszatérően a 
kerület forgalmasabb főútvonalai mellett. Ennek elsődleges oka, hogy a kiszabható és 
kiszabott szankciók visszatartó ereje ebben a körben nem érvényesül, elsősorban a 
pénzbírságok gyakori behajthatatlansága okán. 

A szolgálati feladatoktól elvonó tényezők közül elsődlegesen kell megemlíteni a biztosítási 
feladatokat, és ezzel összefüggésben a csapaterőben történő végrehajtást. 2009. 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. A rendezvények rendőri biztosítása során –egy sportrendezvényt leszámítva– 
rendkívüli események nem történtek, a feladatok szakszerűen végrehajtásra kerültek. Az 
említett FTC – Debrecen női bajnoki kézilabda mérkőzésen bekövetkezett szurkolói 
rendbontást a rendelkezésre álló erőkkel hatékonyan számoltuk fel, melynek során három főt 
fogtunk el hivatalos személy elleni erőszak bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt. Velük szemben eljárást kezdeményeztünk a Budapesti Nyomozó Ügyészségen. 

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 a vizsgált időszakban 901 esetben, 1804 fővel, 2120 órában hajtottunk 
végre. 



IV. 7. Körzeti megbízotti szolgálat 

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 a 
közrendvédelmi állomány tekintetben nem járt eredménnyel, mivel az elvándorlás nem 
csökkent, 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 26 fő hivatásos rendőr, valamint 1 fő közalkalmazott. 

Létszám tekintetében a megoszlás az alábbiak szerint alakul: 

Beosztás: Rendszeresített létszám: Betöltött létszám: Hiány: 

Alosztályvezető 1 fő 1 fő -
Kiemelt főelőadó 1 fő - fő 1 fő 
Körzeti megbízott 24 fő 17 fő 7 fő 
Gyors, - és gépíró ka. 1 fő 1 fő -
Összesen: 27 fő 19 fő 8 fő 

A betöltött státuszok tekintetében további személyi elvonó tényező, hogy 2 fő tartós 
betegállományban van, 5 fő bűnügyi szolgálat, valamint 1 fő járőrszolgálati tevékenység 
ellátására került vezénylésre. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy jelenleg 11 fő körzeti megbízotti beosztást betöltő 
Kolléga teljesít kisebb-nagyobb elvonások mellett ügyirat feldolgozó és egyéb körzeti 
megbízotti tevékenységet, beosztásának megfelelő feladatokat. 

A fenti létszámviszonyok ellenére a 2009. 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 hajtják 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, szervezetek 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, 
osztályfőnöki órákon ezzel is erősítve és segítve a diákok nevelését. 

A területen a szolgálat ellátását gyalogosan illetve szolgálati gépjárművel megerősítve látják 
el, amely során a lakótelep 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 figyelmeztetéssel 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 
nagymértékben befolyásolhatja az adott területen elkövetett bűncselekmények visszaszorítása 
érdekében tett intézkedések eredményességét. 

Önkormányzati képviselőkkel, illetőleg a kerületi társszervekkel és közüzemekkel a már 
meglévő kapcsolat és a velük való együttműködés szorosnak és eredményesnek mondható. 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 49 db 
nyílt rendőri információkérés 126 db 
megkeresés tartózkodási hely megállapítására 1881 db 
értesítés pártfogói felügyelet elrendeléséről 156 db 
értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről 38 db 
szerződések 10 db 
összesen: 2260 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 hajtja végre feladatait, mert csak 
ezen munkaidőrendszerrel valósítható meg azon sokrétű feladatvégzés ellátása, mely a körzeti 
megbízottakra hárult. 

A körzeti megbízotti irodákból finanszírozási okok miatt leadásra kerültek a 

> Bp. X. ker. Hárslevelű u. 25. 
> Bp. X. ker. Szállás u. 11/C 
> Bp. X. ker. Pongrácz u. 17. 
> Bp. X. ker. Mádi u. 165. szám alatt lévő irodák, így jelenleg a kerületben csak a 

> Bp. X. ker. Agyagfejtő u. 12. 
> Bp. X. ker. Gyakorló u. 38. 
> Bp. X. ker. Harmat u. 6-8. szám alatti irodák működnek. 

A körzeti megbízotti alosztály munkatársai a 2009. évben intézkedéseinek száma összevetve a 
2007. év és a 2008. év adataival az alábbiak szerint alakult: 

Intézkedések 2007. év 2008. év 2009. év 
elfogás 131 fő 137 fő 191 fő 

előállítás 72 fő 166 fő 457 fő 
bizt. intézkedés 22 fő 23 fő 27 fő 

szabs. feljelentés 79 fő 160 fő 667 fő 
helyszíni bírság 39 fő / 300.500 Ft 94 fő/697.000 Ft 515 fő /3.530.000 Ft 

összesen: 343 eset 580 eset 1857 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, mely jelentős elvonó tényezőt jelentett a KMB 
körzeteikből. 

A közrendvédelmi állomány folyamatos létszámhiányának leginkább a körzeti megbízotti 
tevékenység esik áldozatául, mivel folyamatossá vált a járőrszolgálat kisegítése illetve 
jelentős elvonó tényező a körzeti megbízottak csapaterős tevékenységekben való folyamatos 
és rendszeres igénybevétele. 

A körzeti megbízotti alosztályról 2009. évben 2 fő került áthelyezésre, melyek elsődleges okai 
a más területen lévő kisebb munkaterhelés, míg 2 fő került áthelyezéssel az alosztályra a 
Monori Rendőrkapitányságról és BRFK Közrendvédelmi Főosztályról, valamint 2 fő került 
kapitányságon belül átvezénylésre a KMB alosztályra. 

A meglévő állományból 2 fő folytat tanulmányokat szakirányú felsőfokú oktatási 
intézményben. 



A 2009. évben a KMB Alosztály állományából 4 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott részesült 
dicséretben és jutalomban, míg 1 fő soron kívüli előléptetésére került sor. 
Fegyelmi eljárás 4 fővel szemben került megindításra parancsnoka javaslata alapján. A 
fegyelmi eljárások tekintetében 3 esetben közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 
megsértése miatt került elrendelésre az eljárás, míg egy esetben vesztegetés bűntett 
megalapozott gyanúja miatti büntetőeljárás megindítása miatt a fegyelmi eljárás 
felfüggesztésre került a bírósági eljárás jogerős befejezéséig. 

A Budapest X. Kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti 
Alosztály a jelenlegi létszámának és kiépítettségének, a meghatározott feladatok számának 
tekintetében a 2009. évben megfelelően hajtotta végre feladatait. 

IV. 8. Rendőri intézkedések 

A rendőri intézkedések számadatainak áttekintése során megállapítható, hogy minden 
kategóriában jelentős előrelépés tapasztalható. Az elfogások száma összességében 447-ről 
590-re 32 %-al emelkedett, míg ezen belül a tettenérések száma 11 %-al (287-ről 318-ra), a 
körözés miatt elfogott személyek száma 100 %-al (115-ről 231-re) emelkedett, az egyéb 
ok miatti elfogások száma 9 %-al (45-ről 41-re) csökkent. Az előállítások száma az elmúlt 
évben jelentősen emelkedett, mintegy 62 %-al (538-ról 869-re), ezen belül az igazolás miatti 
előállítások 132 %-al, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások 8 %-al, a mintavétel miatti 
előállítások 14 %-al, az egyéb ok miatti előállítások 45 %-al emelkedtek. Az intézkedési 
aktivitás javulása leginkább a helyszíni bírságolási tevékenység és a szabálysértési 
feljelentések számadatai alapján érhető tetten. A szabálysértési feljelentések száma 812-ről 
2743-ra, mintegy 238 %-al, a helyszíni bírság alkalmazásának száma 486-ról 2179-re, 
339 %-al emelkedett, míg a kiszabott helyszíni bírság összege 4.214.000,- forintról 
18.038.000,- forintra, azaz 328 %-al emelkedett. 
Az intézkedési mutatók további emelésének a legfőbb akadálya, hogy a közterületi szolgálat a 
bejelentésekre történő reagálások és egyéb elvonó tényezők miatt, melyet elsősorban az 
átkísérések adnak, nappali időszakban csak nagyon ritka esetben tudnak saját 
kezdeményezésű intézkedéseket foganatosítani és ez így van kb. 19.00 órától 23.00 óráig 
terjedő időszakban is. Figyelembe kell venni azt is, hogy ezeket a mutatókat az osztály kisebb 
létszámmal, valamint jóval fiatalabb és tapasztalatlanabb rendőrökkel teljesítette. A 2010. évi 
feladat az intézkedési aktivitás terén az elért eredmények megtartása lehet. 

IV. 9. Házi őrizet ellenőrzése 

Az elmúlt évben 8 házi őrizet elrendelésére került sor, a bíróság minden esetben visszatérő 
járőrszolgálatban határozta meg az ellenőrzés módját, így minimum a napszakonkénti 1 
ellenőrzés a szolgálat egyéb feladatainak ellátására hátrányt jelentett. 



IV. 10. Helyi hatályú körözöttek 

Az elmúlt év folyamán a körzeti megbízotti alosztály tovább folytatta, a helyi hatályú 
körözöttek ellenőrzését és több alkalommal szerveztünk körözési akciókat is. Ennek 
eredményeként növekedett a körözés miatt elfogott személyek száma a fent említettek szerint. 
A jövőben tovább kívánjuk folytatni ezt a tevékenységet és a körözési előadóval szorosabbra 
fűzött kapcsolat és a körzeti megbízottak által beszerzett információk alapján várakozásom 
szerint ez a teljesítmény megtartható, esetleg fokozható lesz a 2010-es évben. 

V. 
Igazgatásrendészeti tevékenység: 

V. 1. Szabálysértési tevékenység: 

A szabálysértési ügyiratok feldolgozását 4 előadó végezte, valamint az előadók hiánya miatt 
az 1 vagyonvédelmi előadó saját tevékenységi területének ellátása mellett a közterületi 
feljelentésekben illetve nem balesetekben indult ügyek egy részében folytatta le a 
szabálysértési eljárást. 
A szabálysértési eljárások során a szabálysértési hatóság eleget tett tényállás-tisztázási 
kötelezettségének, a szükséges eljárási cselekmények foganatosításával. 
Az ügyintézési határidők betartásával, indokolt esetben meghosszabbításával a mielőbbi 
határozat-hozatalra - a határozat alaki és tartalmi követelményeinek betartásával -, a 
határozat kézbesítésre vonatkozó kötelezettségének az előadók eleget tettek. 
A szabálysértési felelősségre vonásban, mind a bírságolás, mind a járművezetéstől eltiltás 
tekintetében a következetességet betartotta. 
Az előadók az ügyek Robotzsaru RSZABS moduljában történő folyamatos feldolgozását, az 
adatok helyes rögzítését elvégezték. 
A végrehajtási eljárás lefolytatását a pénzbírság behajtására 1 fő közalkalmazott és 1 fő 
segédelőadó folyamatosan végezte. 



A szabálysértési terület statisztikai adatai 

2007. év 2008. év 2009. év 
Iktatott ügyek száma 3444 4058 4473 

Feljelentett személyek száma 3632 4260 4818 

Közlekedési szabálysértések 
száma 

3332 3981 6598 

Balesetek száma: 
Anyagi káros: 
Személyi sérüléses: 
Összesen: 

679 
211 
880 

818 
200 
1018 

1139 
237 
1376 

Figyelmeztetés 
(személy) 

649 1122 1293 

Kiszabott pénzbírság 48.741.200 
Ft 

62.117.000 Ft 64.220.000 Ft 

Befizetett pénzbírság 20.574.200 
Ft 

24.117.600 Ft 18.996.000 Ft 

2007. év 2008. év 2009. év 

Járművezetéstől eltiltás 
(személy) 

395 480 316 

Kifogások 
(db) 

410 481 456 

Bíróságra felterjesztett 
kifogások(db) 

253 342 325 

Határozatok száma 
meghallgatás nélkül 
meghallgatáson 

Végrehajtási eljárások: 
Bíróság elé állítások száma: 

Tiltott kéjelgés: 
Járművez. az eltiltás tartama 
alatt: 
Rendzavarás: 

2081 
781 
281 

49 
11 

2796 
730 
275 

94 
13 

3710 
727 
340 

49 
21 

1 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a feljelentések, ezáltal a feljelentett személyek 
száma az előző évhez képest ismét jelentősen emelkedett, tekintettel arra, hogy a 
feljelentések száma - 4473 db iktatott ügy – kb. 10%-kal meghaladta az előző 2008. évi 
4058 db-ot. 



A balesetek száma ismét emelkedett, amelyen belül a személyi sérüléses balesetek miatt 
indult ügyek számának növekedése kisebb mértékű. A hatóságunk által közúti közlekedési 
balesetekben lefolytatott eljárások nemcsak a X. kerületben történt balesetekre terjednek ki, 
hanem azokra a szabálysértési hatóságunk illetékességi területéhez tartozó lakosok által 
máshol 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 továbbra is jelentős, elsősorban a közúti közlekedési balesetek 
ügyében a tényállás tisztázásának céljából, mivel a feljelentések nem szolgáltatnak elegendő 
adatot az érdemi határozat meghozatalához, a felelősség megállapításához. 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 feljelentések számának emelkedésével a figyelmeztetés intézkedések száma is emelkedett, 
valamint természetesen nőtt a kiszabott pénzbírság összege, mivel ez szükséges ahhoz, hogy a 
jövőben visszatartsa a járművezetőket hasonló cselekmény elkövetésétől, illetve a KRESZ 
szabályok betartására ösztönözze. A kiszabott 64.220.000 Ft pénzbírságból mintegy 2/3-a 
42.646.000 Ft emelkedett jogerőre, illetve 1/3-a 18.996.000 Ft lett befizetve, illetve behajtva. 

Az önkéntes befizetések elmaradásával a végrehajtási eljárásban kell érvényt szerezni a 
jogerőre emelkedett pénzbírságot megállapító határozatoknak, amelyek száma, 340 elindított 
végrehajtás az adott évben, jelentősen meghaladja az előző évekét. 

A kifogások száma továbbra is magas, az elkövetők anyagi és 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. 

Gyorsított eljárásban bíróság elé állítások száma: 

Tiltott kéjelgés Járművezetés az eltiltás Garázdaság 
tartama alatt 

db db db 

49 21 1 

Rendes eljárásra megküldött ügyek száma: 

37 24 
Összesen: 86 45 1 



2009. 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. 

V. 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 csekken 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 továbbá megállapítja, ha hatóságunk illetékessége már nem áll fenn és az 
ügyiratot továbbítja a lakóhely illetve székhely szerint illetékes hatósághoz. 

A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység engedélyezési eljárásával és 
ellenőrzésével kapcsolatosan 2009-ben végzett tevékenység 

Hatóságom 14 db működési engedélyt és 262 db igazolványt adott ki 2009-ben, EGT-s 
engedély illetve igazolvány kiadása nem történt. 

Az igazgatásrendészeti osztály 21 db ellenőrzést hajtott végre az engedéllyel rendelkezők 
között, 63 db ellenőrzést pedig az igazolvánnyal rendelkezők között. 

Igazolvány és engedély helyszíni elvételére nem került sor. 

300 ezer forint felügyeleti bírság kiszabására 1 esetben került sor, mivel megállapításra került 
a jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzése. 

Az igazolványok és engedélyek visszavonására kamarai tagság megszűnése és a kiadás 
feltételeinek hiánya miatt került sor 119 esetben, melyből 13 db engedély és 106 db 
igazolvány lett visszavonva. 

Az igazolvány bevonásra a 2 évi vagy ennél súlyosabb börtönbüntetéssel fenyegetett 
bűncselekmény elkövetése miatt, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig került sor 8 esetben. 

Az ellenőrzést több alkalommal az akadályozta, hogy a vállalkozás székhelyén nem volt 
megtalálható a cég képviseletére jogosult egyetlen személy sem. 

Az ellenőrzések során több esetben megállapításra került, hogy a cégek székhelyén a cég nem 
található, ezért cégtörvényességi eljárások kerültek kezdeményezésre. 

A közrendvédelmi szolgálat 25 db ellenőrzést végzett, a bűnügyi szolgálat pedig 2 db 
ellenőrzést hajtott végre, amely a SZEVAPOL rendszerben szintén rögzítésre került, mely 
során jogsértést nem tártak fel. 



Kiadott igazolványok 

állandó személy- és vagyonőri 
magánnyomozói 
biztonságtechnikai tervező 

2007. évben: 
db 
407 
3 
8 

2008. évben: 
db ____ 
196 
12 
1 

2009. évben: 
db 
255 
4 
3 

Kiadott engedélyek: 

Személy- és vagyonvédelmi 
Magánnyomozói 

2007. évben: 
db 
40 
5 

2008. évben: 
db ____ 
16 
2 

2009.évben 
db 
12 
2 

V. 3. Figyelmeztető jelzés, pirotechnikai tevékenység 

A figyelmeztető jelzést adó készülék használatának engedélyezését a vagyonőri előadó látja 
el. 
Figyelmeztető jelzés használatának engedélyezése: 

- 1 db új engedély. 

Játékos pirotechnikai termékek forgalmazásával kapcsolatos bejelentések száma: - db. 

VI. 
A bűn- és balesetmegelőző munka 

A kapitányság mindig nagy hangsúlyt fektetett az áldozatvédelmi tevékenységre. A 
kapitányság áldozatvédelmi előadója az elemző-értékelő tiszt. A kárenyhítési kérelmekre 
vonatkozó igazolások elvégzésén túl több esetben történt esetkonzultáció az áldozatsegítő 
szolgálat és a Bűnügyi szolgálatunk részéről. 
A tavalyi évben 71 esetben került sor igazolás kibocsátására kárenyhítési kérelemhez. 

A beszámoló időpontjára a DADA oktató kijelölése és oktatása megtörtént. Megkezdődött a 
X. kerület Kőbányai úton található Servácius Jenő általános iskolában a DADA oktatás. 

A kapitányság bűnmegelőzési előadója és a körözési előadó nagy szociális érzékenységgel 
rendelkező munkatárs. A 2009. évben 8 esetben vettek részt különböző-iskolák, illetve 
nyugdíjas klubok által tartott-rendezvényeken. 

Családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatos tevékenységként a Bűnügyi osztály vezetője 
és az áldozatvédelmi előadó szinte havi rendszerességgel vesz részt esetmegbeszéléseken, 
illetve értekezleten a Kőbányai Önkormányzat Gyámhivatala, és a Gyermekjóléti szolgálat, 
vagy a kapitányság kezdeményezésében. A kerületben családon belüli erőszakkal 
kapcsolatban 2009-ben 41 bűncselekmény történt, ezek közül 13 kiskorú veszélyeztetése, 28 
testi sértés bűncselekmény volt. Két kivétellel valamennyi ügy vádemelési javaslattal került 
továbbításra. 



VII. 
Együttműködés 

Az elmúlt évben kerületben élő cigányság és rendőrkapitányság között meglévő kapcsolat 
eredményeként, a Kőbányai Roma Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) valamint 
a rendőrkapitányság között megkötött korábbi együttműködési megállapodásban foglaltakat 
végrehajtottuk azzal, hogy a rendőrkapitányság hivatalvezetője havonta egy alkalommal 
ügyeletet tartott az önkormányzat fogadónapján. Ezen túlmenően A 2009. évben továbbra is 
minimális szinten működött a Kőbányai Bűnmegelőzési és Baleset-megelőzési Bizottság. 

A romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és azzal összefüggő 
intézkedésekről szóló 1021/2004. (III.18.) Kormány határozatban foglalt egyes feladatok 
végrehajtására kiadott 32/2004. (X.12.) ORFK Intézkedésben meghatározottak alapján 
megállapítható, hogy a rendőrkapitányságra 2009. január 01. és december 31. közötti 
időszakban - a rendelkezésre álló adatok szerint - egy olyan bejelentés érkezett, melyben az 
érintett a cigány származás miatti diszkriminatív rendőri eljárást kifogásolta volna. Az ügy 
kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. 

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. 

A 2009. évben a társszervekkel történő kapcsolattartás nem szélesedett, sőt célirányos 
közös akció végrehajtására nem került sor az ELMŰ szakembereivel, a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel, az Állami Népegészségügyi-és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ANTSZ) X – XVII. Kerületi kirendeltségével, a VPOP-val, az APEH különféle 
igazgatóságaival, a Munkaügyi Felügyelettel. 

Az év döntő többségében közös (142 esetben 166 fővel) járőrözés valósult meg a Kőbányai 
Önkormányzat Közterület-felügyeletével, kiemelten Kőbánya városközpontjában. 

Minden évben kiemelt 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. 

Kapitányságunk illetékességi területén működő polgárőrszervezetek közül, 2009. évben 
Együttműködési Megállapodást kötöttünk a WOLF polgárőr csoporttal, akikkel egész 
évben folyamatos közös -154 alkalom 352 fővel- szolgálatellátást végeztünk. 

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 2009-as évben is folyamatosan érkeztek vissza ügyészi 
észrevételek a nyomozásokkal kapcsolatban. 

• 2009. évben lefolytatott parancsnoki ellenőrzések száma ügyészi átiratok 
következtében : 71 

• 2008. évben lefolytatott parancsnoki ellenőrzések száma ügyészi átiratok 
következtében : 77 

A Budapesti I és XII. kerületi Ügyészséggel a kapcsolattartás kifejezetten csak az ügyek 
megbeszélésére korlátozódik, ugyanez elmondható a bíróságokkal is. 
A környező kapitányságokkal – közülük is a XVI. és a XVII. Kerületi Rendőrkapitánysággal 
a kialakított kapcsolat barátinak mondható. 



VIII. 
A funkcionális feladatok 

VIII. 1. Humánerőforrás gazdálkodás 

A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 2009. január 01-jén 

rendszeresített létszáma 175 fő hivatásos állományú 
meglévő létszám 145 fő hivatásos állományú 
összesen hiány : 28 fő hivatásos állományú 

rendszeresített létszám 34 fő közalkalmazotti státusz 
meglévő létszám 36 fő 
rendszeresített létszám 2 fő köztisztviselői státusz 
meglévő létszám 1 fő 

2009. december 31-én 

rendszeresített létszáma 175 fő hivatásos állományú 
meglévő létszám 139 fő hivatásos állományú 
összesen hiány: 36 fő hivatásos állományú 

rendszeresített létszám 35 fő közalkalmazotti státusz 
meglévő létszám 41 fő 
( a plusz létszámot 5 fő bűnügyi tevékenységet segítő munkatárs és 1 fő fűtő adja) 
rendszeresített létszám 2 fő köztisztviselői státusz 
meglévő létszám 1 fő 

2009. évben több alkalommal volt állománytábla módosítás, feloldásra kerültek a zárolások, a 
bűnügyi régiók kialakítása miatt 1 osztállyal, a Bűnügyi Koordinációs és Regionális Felderítő 
Osztállyal bővült az állományunk, ahová 3 hivatásos és 1 közalkalmazotti státusz lett 
telepítve. 
Ugyanakkor 2009. évben 3 hivatásos státusz elvonásra került, illetve további 1 status elvonása 
történik meg a közeljövőben. 
Év közben 1 körzeti megbízotti státusz kutyássá lett átminősítve, az őrparancsnoki 
státuszokból szolgálatparancsnoki lett, és történt egy ruhanorma változás, mely szerint az 
ügyeletesek és ügyeletes tiszthelyettesek ruhanormája ”Egyen”-ről ”Vegyes”-re változott. 



A létszámhiány szervezetenkénti megoszlása: 

2009. január 01. 2009. december 31. 
szervezeti egység Hivatásos közalk. Hivatásos közalk. 

bűnügyi állomány 14 1 6 
+ 5 hivatásos 
státusz terhén 

diplomás 
közalkalmazottak 

vannak 

-

Közrendvédelmi 
Osztály 

14 - 21 -

Igazgatásrendészeti 
Osztály 

2 - 2 -

Hivatal - - 2 -
Összesen 30 1 36 -

2009. december 31-én 14 fő áthelyezése volt folyamatban. 

S.sz. Név-rendfokozat Hová időpont 
1. Ivánkó Lóránt István 

r. őrm. 
Miskolci Rk. 2010. 01.16. 

2. Kiss Balázs r. őrm. Monori Rk. 2010. 01.16. 
3. Lőrincz Lóránt László 

r. tőrm. 
Miskolci Rk. 2010. 01.16. 

4. Horváth Kálmán r. fhdgy. BRFK Bevetési Főo. 
Akció Osztály 

2010. 02. 01. 

5. Szuhi Rita r. őrm. BRFK IX. ker. Rk. 2010. 02. 01. 
6. Szűcs Róbert r. tzls. BRFK Bevetési Főo. 

KOVO 
2010. 02. 01. 

7. Horváth Kinga r. hdgy. Esztergomi Rk. 2010. 03. 16. 
8. Urbán Sándor r. zls. Készenléti Rendőrség Bevetési 

Főo. 
2010. 04. 01. 

9. Kovács Attila r.őrm. Nyíregyházai Rk. 2010. 05. 01. 
10. Komolai György r. tzls. Budaörsi Rk. 2010. 05. 01. 
11. Lakomecz Mária r. őrm. Szerencsi Rk. 2010. 05. 01. 
12. Molnár József r. szds. Interpol 2010. 05. 16. 
13. Pór Nikoletta r. tőrm. Győri Rk. 2010. 07. 01. 
14. Románné Baran Brigitta r. 

hdgy. 
NNI 2010. 06. 01. 

2009. évben összesen 47 fő hivatásos állományú, 7 fő közalkalmazott és 1 fő köztisztviselő 
munkatárs távozott a Kapitányságról , ebből 42 fő hivatásos és 2 fő közalkalmazott más 
rendőri szervhez, 1 fő hivatásos lemondással, 1 fő hivatásos közös megegyezéssel távozott, 3 
fő FÜV eljárás után került szolgálati nyugdíjba, és további 5 fő közalkalmazott és 1 fő 
köztisztviselő kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. 



2009. évben 35 fő került a Kapitányság hivatásos állományába, akik közül 10 fő a rendészeti 
szakközépiskolákból, 4 fő pedig az RTF-ről érkezett. A Kapitányság állományába neveztünk 
ki 1 fő köztisztviselőt és 10 fő közalkalmazottat, akik közül 5 fő diplomás, bűnügyi 
tevékenységet segítő munkatárs munkakörbe került, és hivatásos tiszti átképzésük illetve 
kinevezésük van folyamatban. 

Vezetők: 

Az igazgatásrendészeti és a bűnügyi állományban nem történt változás a vezetők körében. 
Keller Éva r. szds. továbbra is megbízással látja el az osztályvezetői feladatokat. 
A 2009. március 01-jétől létrehozott Bűnügyi Koordinációs és Regionális Felderítő Osztályt 
Bartus Zoltán r. alezr. vezeti. 
A Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály vezetője, Csikós Attila r. alezr. 
szolgálati nyugállományba vonult, ezért az alosztályvezetői feladatokat Dóczi Lajos r. fhdgy. 
látta el, aki 2009. december 01-jei hatállyal áthelyezéssel szintén távozott állományunkból. 
Németh Zoltán r. alezr., hivatalvezető 2009. szeptember 01-jei hatállyal szolgálati 
nyugállományba helyezését kérte, a hivatalvezetői feladatokat a továbbiakban Király Ágnes r. 
szds. látja el megbízással. 

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. 

VIII. 2. Fegyelmi helyzet: 

2008. évben 43 fővel szemben folytattunk le 45 fegyelemsértés és 9 szabálysértés miatt 
fegyelmi vizsgálatot. 
2009. évben állományunk 27 tagja ellen indult fegyelmi eljárás 28 db fegyelemsértés és 4 db 
szabálysértés elkövetése miatt. 2 fő ellen a fegyelmi eljárást felfüggesztettük a büntetőeljárás, 
illetve 1 fő ellen a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig. A fegyelmi eljárás nyomozás 
befejezéséig történő felfüggesztéséről 2 fő esetében intézkedtünk. 
Közalkalmazottak ellen 2008. évben nem, 2009. évben 1 fő ellen indult fegyelmi eljárás. 

Fegyelmi eljárások során alkalmazott fenyítési formák: 

Megnevezés 2008. év 2009. év 
16 5 

Feddés 7 8 
Megrovás 7 6 
Pénzbírság 4 0 
1 fizetési fokozattal 1 évre visszavetés 1 év 
próbaidőre felfüggesztve 

4 0 

eggyel alacsonyabb rendfokozatba 6 
hónappal visszavetés 1 év próbaidőre 
felfüggesztve 

0 1 

Lefokozás 1 0 
Áttéve illetékességből más rendőri szervhez 2 0 
Felfüggesztett fegyelmi eljárások 2 5 



Folyamatban lévő fegyelmi eljárások: 0 1 
Megszüntetés 2 1 
Összesen: 45 27 

A következő szabálysértések vizsgálatára került sor: 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 
- az előzés és az elsőbbség szabályainak megszegése: 
Összesen: 

2008. 2009. 

8 db 1 db 
1 db 3 db 
9 db 4 db 

2009. évben beosztásból felfüggesztés 2 esetben történt. 
2009. évben az alábbi katonai bűncselekmények miatt indult eljárás: 
2 fő ellen szolgálatban kötelességszegés vétség és jelentési kötelezettség megszegése vétsége 
miatt, vádemelés történt, az eljárás jelenleg bírói szakban van. 

2009. évben 2 fővel szemben rendeltünk el méltatlansági eljárást. Az egyik esetben a 
Méltatlansági Bizottság a hivatásos szolgálatra való méltatlanságot nem állapította meg, a 
másik eljárást felfüggesztettük a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. 

2009. évben az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt indult büntetőeljárás: 
- közúti közlekedési baleset gondatlan okozásának vétsége miatt a nyomozás folyamatban 
van, 
- ittas járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés kiszabására került sor, 
- hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt ügyészi szakban 
megszüntetés, mellyel egyidejűleg ügyészi megrovás kiszabása, 
- vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt a nyomozás folyamatban 
van, 
- 2 fő ellen hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette miatt a 
nyomozás folyamatban van, 
- emberölés bűntette elkövetése miatt a nyomozás folyamatban van, a kolléga szolgálati 
viszonya lemondással megszüntetésre került. 

VIII. 3. Elismerések, jutalmazások: 

A Fővárosi Közgyűlés által biztosított keretből, Budapest Rendőrfőkapitányától és 
helyetteseitől, valamint kapitányságvezető úrtól összesen 43 fő hivatásos és 16 fő 
közalkalmazott kapott jutalmat és dicséretet. 

A különféle ünnepek alkalmából 16 fő jutalmazására és 1 fő soron kívüli előléptetésére került 
sor. Ezeken kívül a Kőbányai Önkormányzat által biztosított keretből 32 fő pénzjutalmat, és 
131 fő meleg étkezési utalványt kapott. 

2 fő tiszthelyettes kapta meg az első tiszti kinevezést. 

A Hivatal által koordinált éves fizikai erőnlét-felmérésen a részvétel 100 %-os volt. Ugyanezt 
elmondhatjuk az éves kötelező lövészetekről is. Értékelő jelentéseink határidőre bejutottak a 
Személyügyi Főosztályra. 



Az állomány egészségügyi helyzete az elmúlt évek során nem változott. Ezzel ellentétben 
ugrásszerűen nőtt 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. 

VIII. 4. Pénzügyi-, anyagi technikai erőforrás gazdálkodás 

A X. kerületi Rendőrkapitányságon a 2009. évben informatikai eszköz ellátottság kissé 
javult. Szoftverek terén bevezetésre került az auditált Robotzsaru NEO rendszer. 

Informatikai eszköz ellátottság 

2009. évben a Kőbányai Önkormányzat támogatásából 8 db számítógép, 2 db notebook, 1 db 
lapadagolós scanner és 1 db színes hálózati lézernyomtató beszerzésére került sor. 

A BRFK részéről a 2009. évben amortizációs számítógép csere nem történt. 

A BRFK HIFO a Kőbányai Önkormányzat támogatásából beszerzett 8 db számítógéphez 
biztosított 8 db LCD monitort, valamint 4 db számítógépet és 1 db duplex egységgel szerelt 
hálózati nyomtatót, az újonnan felálló Bűnügyi Koordinációs és Regionális Felderítő Osztály 
részére. 

Fentieken túl a Fővárosi Vízművektől kaptunk 2 db használt számítógépet. 

A Kapitányság jelenlegi informatikai eszköz állománya: 
104 db számítógép, 66 nyomtató és 6 db scanner. 

Számítógépek: 

A 104 db számítógépből jelenleg 25 db gépen még Windows 98 van. Ez a 25 db gép még 
2003. év előtt beszerzett 64-256 MB RAM-mal ellátott, Celeron 600, 700 MHz-es és 
1 GHz-es gépek, amelyek a Neo futtatására szinte használhatatlanok, mivel sokszor 
lefagynak, illetve ezeken a gépeken 1-1 művelet elvégzése minimum kétszer annyi időbe 
kerül a felhasználók számára, mint a korszerűbb számítógépet használóknak. 

A 2010. évben a Windows 98 operációs rendszerrel üzemelő számítógépek amortizációs 
cseréje sürgős lenne, mivel ezeken a gépeken a NEO használata igen nehézkes. 

Kellékanyag ellátottság 

A Kapitányság, az előző évekkel ellentétben, a 2009. évben nem rendelkezett saját 
kellékanyag kerettel. Ebből kifolyólag a kellékanyag ellátás az év folyamán akadozott. 

Felhasználói jogosultságok 
A 2009. évben az informatikai rendszerek használatához szükséges jogosultságok 
karbantartása folyamatosan megtörtént. 



A Harmat utcai épületünk elhelyezési körülményei 2009. évben igen kis mértékben 
javultak. Az I.-II. emeleteken egy-egy helyiség tisztasági festésére került sor. 
A kapitányság új bűnügyi szervének állománytábla szerinti rendszerbeállításával 3 iroda 
felújítására és komplett felszerelésére került sor, melynek keretében sikerült még egy vezető 
irodájának burkolatát kicseréltetni. 

Mindazon által évek óta nincs anyagi forrás a kapitányság tényleges felújítására, amely 
kiterjedne a gépészeti és elektromos hálózat cseréjére is. 
A kapitánysági épület tetejének szigetelési hiányosságai miatt az épület több helyen ázik, 
azonban -a BRFK. Gazdasági Szervek illetékeseinek tájékoztatása alapján- a javításra, 
felújításra kellő anyagi forrás hiánya miatt nem kerülhet sor. 

Kapitányságunk gépjármű állománytáblája szerint 16 db. gépjárművel rendelkezünk. 
Az ügyintéző gépkocsik többségének állapota, 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. 
A megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsik közül 2 jármű állapota csak többszöri 
szervizeléssel tartható alkalmas szinten. 

VIII. 5. Hivatali (jogi, ügyviteli) tevékenység 

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

Saját hatáskörben a 2009. évben 1 db. kapitányság vezetői intézkedés került kiadásra. 

A rendőrkapitányság adatvédelmi felelőse Király Ágnes r. százados mb. hivatalvezető. Az 
adatvédelmi előírások betartásával és betartatásával kapcsolatban folyamatosan kerültek 
végrehajtásra titok- és adatvédelmi (éberségi) ellenőrzések, mind az adatvédelmi felelős, mind 
a kapitányság vezetői állománya részéről, általában kétheti, illetve havi gyakorisággal. 

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. 

Az oktatások folyamatosak. Egy-egy részterület visszatérően kerül oktatásra. Az újonnan 
állományba kerülők oktatása intenzívebb formában történik. 



Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok maradéktalan betartása, az arra való fokozott 
figyelemfelhívás érdekében a rendőrkapitányság teljes személyi állománya részére az ismételt 
oktatás megtörtént. 

Külföldre irányuló adattovábbítás nem történt, külföldi szervtől adatkérést nem 
kezdeményeztünk. 

A kapitányság titkos ügykezelésének helyisége az előírásokhoz képest korlátozottan 
felszerelt, illetve védett. A helyiség ajtaja, ablaka védőráccsal felszerelt, az ajtó zárt 
állapotban gyurmalakattal ellátott és negatív pecsétnyomóval lezárt elektronikus 
riasztóberendezéssel, ellátott, azonban tűzjelző berendezéssel nem. Ez utóbbi felmérése 
megtörtént, azonban érdemi intézkedés ez idáig nem. 
A minősített iratok szabályszerű és szakszerű kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek –a fenti eltérés figyelembevételével– rendelkezésre állnak, valamennyi hivatali 
helyiségben páncél, vagy lemezszekrény van elhelyezve, melyeket az előadók a szolgálati idő 
végeztével negatív pecsétnyomóval zárnak le. A kapitányság épületébe történő be- és 
kiléptetést 2009. évben hivatásos állományú objektumőr végezte a hatályos 
kapitányságvezetői intézkedés előírásai szerint. 

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 független számítógépeken 
történik, az adatokat ezeken belül is kivehető adathordozókon tároljuk, melyeket munkaidő 
végeztével zárt páncél, vagy lemezszekrényben helyezzük el. 

A kapitányság beosztottjai részére kiadott betekintési engedélyek és titokvédelmi 
nyilatkozatok napra készek, melyek érintettjei a hatályos titokvédelmi rendelkezésekből 
eredményes vizsgával rendelkeznek. 

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 végeztem személyesen, 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 2009. évben 3933 bűnügyi, 29188 
általános, a bűnügyi és általános iratokhoz további 63836 ún. alszámos iratot kellett iktatnia. 
Ezen túlmenően bejövő (postai, futár, ügyészi) küldemény bontása, érkeztetése, scannelése, 
szignálásra történő feladása, és kimenő (postai, futár, ügyészi) küldemény nyilvántartásba 
vétele, továbbítása 1908 tételszám bűnjel bevételezése, nyilvántartása és az irattárazással 
kapcsolatos valamennyi feladat hárult rájuk. Az év folyamán Rzs NEO rendszerrel illetve az 
iratkezeléssel kapcsolatos oktatásokon vettek részt. 



VIII. 6. Ellenőrzési tevékenység 

A 2009. évben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről ellenőrzés nem 
volt kapitányságunkon. 
A bűnügyi munkával kapcsolatosan a 2009-as évben 14 ellenőrzés történt, amelyből 
valamennyit a Budapesti Rendőr-főkapitányság felsőbb szervei végeztek. Ellenőrzésre került 
az osztály kommunikációs gyakorlata, a személykörözési munka hatékonysága, a 
bűnjelkezelés rendje, a készenléti szolgálatok dokumentálása, a nyomozati tevékenység, 
valamint a X. kerületi Rendőrkapitányság és a Budapesti X és XVII. kerületi Ügyészség 
kapcsolata. Ellenőrzésre került továbbá a többletszolgálatok jogszabályban előírtaknak 
megfelelő vezetése, a tanúk adatainak zárt kezelése, a titkos információgyűjtő tevékenység, 
valamint a 32/2007 (IX. 26.) számú BRFK Intézkedésben foglaltak végrehajtása és a 
rendőrségi korrupció megelőzésére vonatkozó feladatok végrehajtása. 

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 eredményként a menetlevelek és indítónaplók 
vezetésében jelentős pozitív irányú elmozdulás tapasztalható, megszűntek a fegyverek 
fegyverszobán kívüli tárolása, és a készenléti alosztály bevezetésével a készenléti szolgálatok 
dokumentáláséval kapcsolatos korábbi hiányosságok is kiküszöbölésre kerültek. 

VIII. 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, valamint a Helyi téma 
szerkesztőségével. A 2009-es évben a bűnügyi terület 14 interjút adott, emellett a Kőbányai 
Önkormányzat honlapjára havonta teszünk fel beszámolókat eredményes ügyeinkről. 
A 2009-es évben 89 sajtófelhívást eszközöltünk az elektronikus vagy írott sajtóban. 

A rendőrkapitányság kommunikációs tevékenységét az érintett vezetők (bűnügyi 
osztályvezető, hivatalvezető) irányítása és koordinálása mellett 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 főváros 
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-havonta jelennek meg és 
egy adott témának akár egy egész oldalt is szentelnek. 

Szintén kiemelkedő a kapcsolatunk az ATV országos, illetve regionális sugárzású 
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 10 adása. Ezen belül kiemelt helyet kapott a RAZZIA elnevezésű bűnügyi 
műsor, mely két hetente számol be 20 perc időtartamban az aktuális kőbányai rendvédelmi 
szervezetek munkájáról. Az adásban a kapitányság kiemelt helyet kap különböző témákkal, 
valamint kijelölt kolléganőnk aktuális –főleg körözéssel összefüggő- hírekről számol be. 



IX. 
Összegzés 

Úgy gondolom, hogy az értékelt időszakban, elfogadható szinten eleget tettünk a velünk 
szemben támasztott elvárásoknak. 

2009. évhez képest azonban tovább kell növelnünk eredményességünket, főleg a kiemelt 
bűncselekmények elkövetőinek utólagos felderítése terén. 
Ezen cél hatékonyságának biztosítása érdekében szükséges, a 2009. március 01-től bevezetett 
bűnügyi régiós vezetési- és irányítási modell működésének biztosítása. 
A súlyponti bűncselekmények nyomozása során az un. vonalas elvet kell követni, azaz a 
funkcionális tagozódást meg kell szüntetni, a nyílt és az operatív felderítési szakaszokat össze 
kell vonni. 

A veszélyeztetett korosztályok tekintetében a megelőző- felvilágosító tevékenységünket 
tovább kell szélesítenünk. 

Vizsgálati tevékenységünkben –hasonlóan az elmúlt évhez– nagyobb figyelmet kell szentelni 
a tervszerűbb nyomozás lefolytatásokra, mellyel csökkenthető a kézben lévő 60 napon túli 
ügyek, valamint parancsnoki ellenőrző tevékenységünk javításával a további nyomozati 
cselekmények végrehajtására visszaküldött ügyek száma. 

A fent elért eredmények javítása mellett, 2010. év kiemelt feladatai: 

- a kapitányság hiányzó parancsnoki állományának pótlása és stabilizálása, 
- a jelenlegi munkatársak megtartása, akár saját toborzó tevékenységgel a meglévő hiány 

lehetőség szerinti csökkentése, 
- a munka és elhelyezési körülmények javítására irányuló intézkedések bevezetése, 
- 2010. április hónapban átadásra kerülő térfigyelő rendszer hatékony működtetése, 
- az országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztások helyi szintű feladatainak 

biztosítása 
- az állomány oktatása és folyamatos képzése, 
- a megerősített KMB szolgálattal a lakossági és oktatási intézmények kapcsolattartásának 

szélesítése 
- a körözési tevékenység hatékonyságának fokozása 

Továbbra is kiemelt prioritást élvez az állomány megtartása. Ennek érdekében, a szociális 
és szükség szerint a lakáshelyzet megoldása, vagy javítása; a végzett munka mennyiségének 
és minőségének megfelelően az állomány elismerése; 

Törekednünk kell Kőbánya Önkormányzatával, szakigazgatási szerveivel, Jogi Bizottságával, 
a kerületi Cigány és többi nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzattal, illetve más civil 
szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartásra. 



Szélesíteni kell a társszervekkel történő szorosabb együttműködést, a közös akciók 
végrehajtásában. 

Az állomány képzésével, továbbképzésével, a hatályos jogszabályok és normatívák 
maradéktalan betartásával és betartatásával a szakmai munka színvonalának növelésére kell 
törekednünk. Ezzel szoros összefüggésben, az alparancsnoki szintig meghatározott ellenőrzési 
ütemtervek alapján a saját kezdeményezésű célellenőrzések számának növelésével az 
állomány fegyelmi helyzetét tovább kell szilárdítanunk, koncentráltan a korrupció 
megelőzésére. 

A bűnügyi szolgálat eredményes felderítése nem képzelhető el a megfelelően eligazított, 
bűnügyi centrikus gondolkodásra és e szakterületek hatékony együttműködésére épülő 
közrendvédelmi járőr és körzeti megbízotti szolgálat nélkül. 

Természetesen a rendőrkapitányság vezetői és végrehajtói állománya a fentiektől függetlenül 
minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy a jelenleginél az elért eredmények ne 
csökkenjenek, Kőbánya közrendje, közbiztonsága, bűnügyi helyzete tovább stabilizálódjon. 

Végezetül, úgy gondolom, hogy meghatározott célkitűzéseket az elmúlt évben részben 
teljesítettük. Őszinte köszönetemet fejezem ki valamennyi parancsnoknak és 
munkatársamnak, valamint a kaptánysággal együttműködőknek azért a fáradozásukért, 
amelyet 2009. évben a X. kerületi Rendőrkapitányság eredményessége érdekében 
kifejtettek. 
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