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B u d a p e s t 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Csatoltan megküldöm a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő 
testülete 2009. évi munkatervében meghatározott, és a 2009. december 10-i testületi ülés 
napirendi pontjában szereplő, "a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi helyzetének 
alakulásáról, az aktuális teendőkről a közbiztonsági szempontokra figyelemmel" témakörű 
tájékoztatót. 

A tájékoztatót a jogi bizottság a 2009. 12. 10-ei ülésén megtárgyalja, és elnöke az ülésen 
ismerteti a bizottság határozatát. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a kerületi 
kapitányságnak a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi helyzetének alakulásáról, az 
aktuális teendőkről a közbiztonsági szempontokra figyelemmel kapcsolatos tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 

Budapest, 2009. december 10. 
, ' \ 

Ács Péter r. ezredes 
rendőrségi tanácsos <. 
Kapitányságvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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JELENTÉS 
a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi helyzetének alakulásáról, az aktuális teendőkről a 

közbiztonsági szempontokra figyelemmel 

Budapest, 2009. december 08-án 

Jelentem, hogy Kőbánya területén a hatóságok által ismert közterületeken élő, illetve az eseti 
jelleggel itt tartózkodó hajléktalan személyek kihűlésének illetve a sérelmükre elkövetett 
bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság az alábbi intézkedéseket foganatosítja. 

A hajléktalan személyeket veszélyeztetik a különböző környezeti, időjárási tényezők, mely 
körülmények a legkönnyebben orvosolhatóak, valamint kiszolgáltatottságuk miatt gyakorta 
válnak bűncselekmények áldozatává. A bűncselekmények tekintetében kijelenthető, hogy 
legtöbbször tulajdon elleni bűncselekmények áldozatai, velük szemben az élet és testi épség 
elleni bűncselekmények nem jellemzőek, a bűncselekményeket nagy számban sérelmükre 
saját sorstársaik követik el. 

A közterületen élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével 
kapcsolatban a rendőrségre háruló feladatok keretében az illetékességi területünkön lévő 
valamennyi ismert hajléktalan személyek által lakott helyet kapitányságunk személyi 
állománya visszatérően ellenőrzi. Az ellenőrzések alkalmával a hajléktalan személyek 
meghallgatásra, valamint tájékoztatásra kerültnek az életvitelük javítása, kihűlésük és a 
bűncselekmény áldozatává válásuk megelőzését szolgáló lehetőségeikről. 
A tájékoztatás során az intézkedő rendőr megad számukra minden olyan információt, amely 
lehetővé teszi a hajléktalan személy önálló, szükség esetén valamely szervezet munkatársai 
segítségével történő ellátását. 
A hajléktalan személyekre nem jellemző, hogy a rendőri szervhez fordulnak segítségért, ezért 
a legtöbb alkalommal a rendőr saját észlelése, vagy állampolgári bejelentés alapján nyújt 
segítséget részükre. 

A korábbi évekhez viszonyítva a hajléktalan személyek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények száma stagnál. A kihűlés, vagy más körülmény miatt elhunyt hajléktalan 
személyek száma minden évben csekély, a 2009. évben ezidáig sajnos két esetben került sor 
kihűlés miatt bekövetkezett haláleset miatt rendőri intézkedésre. 
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A hajléktalan személyek részére történő felvilágosítás adások, segítségnyújtások, 
krízisautóval, vagy mentőszolgálattal történő elszállíttatások száma jelentés mértékben nem 
változik, havi vonatkozásban átlagosan 2-3 alkalommal kerül sor biztonsági intézkedésre. 

Visszatérően ellenőrzött helyek a Bp. X. ker. Jászberényi 47/A, a Bp. X. ker. Előd u. 9., a Bp. 
X. ker. Gránátos u. 2. alatti hajléktalan szállók; a Bp. X. ker. Bánya u. 37. szám alatti szociális 
szálló; és a Bp. X. ker. Fehér köz 2. és a Bp. X. ker. Bihari 15. szám alatti nappali melegedő 
helyek. 

A hajléktalan személyek előfordulási helyei még a nagyobb forgalmú csomópontok és 
vasútállomások, mint Kőbánya-felső, Kőbánya-alsó és Rákos vasútállomások, a Liget tér, 
Kőbánya-Kispest vasútállomás-BKV állomás, az Örs Vezér tere és a Népliget a 
közrendvédelmi osztály állománya által folyamatosan visszatérő ellenőrzés alatt állnak, míg 
közterületen nagyobb számban élő hajléktalan személyek a Fehér úti, a Korányi Frigyes 
erdősori kiserdőkben és a Méhes utca mögötti vasúti töltés oldalában fordulnak elő, ahol 
sátrakban, összetákolt kunyhókban laknak, akiket a KMB Alosztály beosztottai visszatérően 
ellenőriznek és részükre a szükséges felvilágosítást, segítséget megadják. 

Az Országos Rendőrfőkapitány 45/2008. (OT. 26) számú utasításával kiadta a hajléktalan 
személyekkel szembeni intézkedések során végrehajtandó tájékoztatási feladatokat, illetve 
kapitányságunk számára biztosításra került több olyan kiadvány is, amely tartalmazza a 
különböző segélyszervezetek, krízisszállók, alapítványok által biztosított lehetőségeket, azok 
elérhetőségeit. 

Segítségre szoruló hajléktalan személy feltalálása esetén, vagy amennyiben a kapcsolatfelvétel 
során a rendőr észleli, hogy a meghallgatott - önmagáról gondoskodni nem tud, helyzetét 
tisztán megítélni nem képes, vagy a környezete rá veszélyt jelenthet -, a helyszínen tapasztalt 
körülmények alapján a rendőri ügyelet tájékoztatásával krízisautót vagy mentőt kér a 
helyszínre, majd az ellátást a továbbiakban azok biztosítják a rászoruló személy részére. 

A hajléktalan személyek segítése érdekében újabb feladatok, intézkedések elrendelésére nincs 
szükség, a rendőrség minden a feladatkörével összefüggő feladatot a korábbi 
rendelkezéseknek megfelelően is végrehajtott, minden tekintetben az elvárható emberséggel 
és körültekintéssel járt és jár el. 

Jelentésem a Bp. X. ker. Rendőrkapitányság Vezetőjének megteszem. 

Pk. 
Barna Péter r. százados 
KMB Alosztályvezető 


