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Előterjesztés 

)Vt . számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának (a továbbiakban: 
Rendőrkapitányság) vezetője, dr. Gyetvai Tibor rendőr alezredes megküldte a 2011. évi 
tevékenységükről szóló beszámolót. (A beszámoló az előterjesztés l. melléklete.) 

A beszámoló összegzéséből is kitűnik, hogy az értékelt időszakban, az objektív körűlmények 
figyelembevételével a Rendőrkapitányság megvalósította a 20 ll. évre kitűzött céljait. 

A kitűzött és megvalósult célok között szerepelt Magyarország EU soros elnöki feladatai 
következtében a Kapitányságra háruló feladatok maradéktalan ellátása, az állománymegtartás 
és annak következtében egy stabil végrehajtó állomány kialakítása, az informatikai hálózat 
korszerűsítése, a térfigyelő-rendszer bövítése, mely utóbbiakat a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával sikerült elérniük. 

Az értékelésben előremutató célként fogalmazódnak meg a 2012. évi kiemeit feladatok is. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására. 

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. március 13. á ( .(}, 
~~~ 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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Bevezetés 

Kapitányságunk illetékességi területe a 32,5 négyzetkilométer területű, 74 500 fő lakónépességű 
Kőbánya. Ez a település a főváros egyik legrégebbi történelmi múlttal rendelkező települése, 
mely hajdan híres volt kőbányáiról, mára az élelmiszeripar, a finomvegyipar, a gyógyszergyártás 
maradt jelentős. 
Továbbra is elsősorban ipari kerület vagyunk, illetékességi területünkön 19 veszélyes üzem 
található, de a nagyvállalatok száma csökkent és a gyártelepeken sok kisebb vállalkozás 
tevékenykedik, sokszor nem kellően szervezett vagyonvédelmi rendszerrel, ami komoly bűnügyi 
problémát jelent. 

Kőbánya lakossága az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent. Elsősorban a jól kereső, magasan 
képzett emberek költöztek el. 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 Örs Vezér tere és a Kőbánya-Kispest Metró
és Vasútállomás, Kőbánya alsó, Kőbánya felső és Rákos vasútállomás, valamint a népligeti 
volánbusz csomópont, ahol naponta több ezer ember fordul meg. 

A kerület állandó lakosságának egy része külföldi. Magas a huzamos tartózkodási engedéllyel és 
letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a 
Kőbányai Bazár vonz. A külfóldi személyek nagy része kínai, vietnami, román, és ukrán 
származású. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a BM BÁH Harmat utcai kirendeltségét sem, 
ahol naponta szintén több száz külfóldi fordul meg. 

A tavalyi évben továbbra is bűnügyileg meghatározó fontosságú volt a kerületben található 18 
általános és 7 középfokú oktatási intézmény, a l O művelődési intézmény, 3 nagy 
bevásárlóközpont. 

Két munkásszálló és hét hajléktalanszállá található Kőbányán, ami bűnügyi szempontból szintén 
jelentőséggel bír. A kerületben működik a Budapesti Fegyház és Börtön, Közép-Európa 
legnagyobb börtönkomplexuma, az IMEI, és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú, 
Venyige utcai objektuma. A kerületben van az Új Köztemető, Magyarország legnagyobb 
sírkertje. Emellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kerületben kapott helyet a Hungexpo 
vásárváros is. A sportközpontok közül meg kell említenünk a Ferencvárosi Torna Club Népligeti 
Sporttelepét, ahol kézi-, vízi-, és kosárlabda illetve futsall, a Budapesti Spartacus SC Kőér utcai 
Sporttelepét, ahol vízi- és kézilabda mérkőzéseket bonyolítanak Számottevő sportlétesítmény 
még a Kőbányai Sport Club telepe, és az Újhegyi uszoda. 
Kőbánya illetékességi területén 2010. év óta működik térfigyelő karnera rendszer. 2011. évben a 
IL ütem átadásával 16 térfigyelő karnera került kihelyezésre az Örs vezér tere illetve a Gyakorló 
utcai lakótelep környékére. Jelenleg a karnerarendszer 53 karnerából áll. 
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I. A vezetés-irányítás 

A kapitányságvezető személyében 2011. január Ol-jei hatállyal történt változás, mert Tóth Béla 
r.ezredes kapitányságvezető Úr nyugállományba vonult. 2011. január Ol-jétől Dr. Gyetvai Tibor 
r. alezredes került a kapitányság élére, kezdetben megbízással, majd 2011. november Ol-jétől 
kinevezésseL 
Déri-Szakonyi Edina r. őrnagy a Bűnügyi Osztály vezetője helyét 20 ll. május 16-tól a Hatvani 
Rendőrkapitányságról érkezett Nagy Attila r. százados vette át. 
Görbe Attila r. alezredes Közrendvédelmi Osztályvezetőt egyben kapitányságvezető-helyettest az 
ORFK Közrendvédelmi Főosztályra helyezték át, feladatait Karvalics József r. főhadnagy vette 
át. Emellett a Körzeti Megbízotti Alosztály és az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály vezetését 
kiemeit főelőadók látták el megbízássaL 
A Bűnügyi Osztályon a gazdaságvédelmi alosztályvezetői feladatokat Gyarmati Erika r. szds. 
kezdetben megbízással, majd 2011. május Ol-jétől kinevezéssel teljesítette. 
A megbízott igazgatásrendészeti osztályvezető 2011. augusztus Ol-jétől áthelyezésre került, ezért 
jelenleg Fodor-Schmidt Mónika r. fhdgy. főelőadó végzi az osztályvezetői feladatokat. 
A Vizsgálati Osztályon rendszeresített két alosztályvezetői hely egész évben betöltetlen maradt. 

II. A bűnügyi helyzet értékelése 

A regisztrált bűncselekmények jelentős részét, amely országos tendencia is, a lopások teszik ki, 
azonban a gazdasági jellegű bűncselekmények (csalás, sikkasztás) gyakorisága is mindinkább 
tapasztalható. 

Kerületünket is érintik a gépjárműfeltörések, amelyekre jellemző, hogy az elkövetők gyorsan, 
szinte nyom nélkül hajtják végre cselekményeiket Több ilyen ügyben is sikerült az elkövetőt 
felderíteni, azonban egyelőre nem olyan eredményes, mint szeretnénk. 

A bűncselekmények egy szignifikáns részét képezik a kábítószeres bűncselekmények. 20 ll-ben 
ebben is sikerült előrelépnünk, több ügyben foglaltunk le kábítószergyanús anyagokat, amelyek 
eredményeként - még ha csekély mennyiség vonatkozásában is - elkövetőket vontunk eljárás alá. 
Megjegyzendő, hogy e bűncselekménytípusra mindenképpenjellemző a látencia, amelynek egyik 
gátja a mintavételi eszközök, illetve a kábítószer gyorstesztek hiánya. 

A súlyponti bűncselekmények közül mindenképpen ki kell térni a rablásokra, és az ún. 
nyaklánckitépéses lopásokra, mely utóbbiak néhány esetben rablássá minősülnek át. Augusztus
szeptember hónapokban ezekben az ügyekben több esetben is felderítéshez vezetett a nyomozás, 
és a terhelteket természetesen előzetes letartóztatásba helyezte a nyomozási bíró. Kapitányságunk 
illetékességi területén a rablásokat tekintve jellemző, hogy több olyan terület (Népliget és 
környéke, Kőbánya-Kispest melletti erdős területek stb.) is van, amelyek jellegükből, és az ott 
előforduló náció vagy társadalmi csoportok berendezkedéséből adódóan (hajléktalanok, 
külföldiek -különösen kínaiak, vietnámiak-) megnehezítik a felderítést. 
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A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a rablások számában jelentős eltérés van a 
2011. évre vonatkozóan, ennek oka azonban az, hogy ezeket a bűncselekményeket a régiós 
nyomozó hatóság nyomozta. Ugyanez állapítható meg a betöréses lopásokkal és a gépkocsi 
feltörésekkel kapcsolatban is. 
A bűncselekmények számadatai lényegében hasonló adatokat mutatnak a bázis év számadataihoz, 
némilegjelentősebb a csalások és a rongálások számának emelkedése. (1. sz. melléklet) 

Súlyponti bűncselekmények számának alakulása 

Bűncselekmény típusa 2011 2010 
Személygépkocsi lopások 132 290 

száma 
Gépkocsifeltörések száma 308 722 
Jármű önkényes elvételek 24 37 

száma 
Betöréses lopások száma 541 519 

Lakásbetörések száma 389 302 
Rablások száma 156 106 

Kapitányságunk a 2011-es évet 934 db folyamatos bűnüggyel zárta, míg a 2010-es évrőlll 86 db 
bűnügy került át a tavalyi évre. 

Az ügybefej ezések tekintetében megállapítható, hogy a vádemelési javaslattal befejezett eljárások 
száma, valamint a bűncselekmény hiányában megszüntetett eljárások számadatai hasonlóan 
alakultak az előző évi adatokhoz képest. 
Jelentősen emelkedett a feljelentés elutasítással végződött, és a bizonyíték hiányában 
megszüntetett ügyek száma. Az, hogy megszűnt a régió, érezteti hatását az elkövető hiányában 
felftiggesztett ügyek számában, amely ugyancsak lényeges emelkedést mutat. (2. sz. melléklet) 

A 2011-es évben az összes ismertté vált bűncselekmény között az Árkád Üzletházban 109 
bűncselekmény, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektumában 13 
bűncselekmény, a Budapesti Fegyház és Börtönben 22 bűncselekmény, az IMEI-ben 4 
bűncselekmény miatt készült feljelentés. Jelentős számú bűncselekmény történt az Új 
Köztemetőben és környékén, 2011-ben 75 különböző, főként vagyon elleni bűncselekmény miatt 
érkezett feljelentés. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Intézményei területéről, szintén főként 
vagyon elleni bűncselekmény miatt 59 esetben indult eljárás. 

Az országos érdeklődésre számot tartó ügy 

01100-3854/2011.bü. 
Hatóságunk lopás bűntettének és más bűncselekmények miatt nyomozást rendelt el az OTP Bank 
Nyrt. feljelentése alapján, mely szerint ismeretlen elkövető jogtalan haszonszerzés céljából a 
Budapest X. kerület Román utcai OTP Bank fiók ATM automatájának pénzkiadó nyílását 
fémlappal és ragasztószalaggal beragasztotta, ezáltal meggátolta, hogy az ügyfelek a pénzükhöz 
jussanak, majd távozásukat követően a pénzt a készülékből eltulajdonította. 
Hatóságunkat az OTP Bank Nyrt. Román utcai képviselője 2011. szeptember 14-én a reggeli 
órákban értesítette, hogy az elkövető a reggeli órákban ismételten megjelent az ATM 
készüléknél, és feltehetően annak pénzkiadó nyílását ismételten beragasztotta. 



A helyszínre kiérkező nyomozók a rendelkezésre álló fénykép alapján az elkövetőt igazoltatás 
alá vonták, aki ahogy észlelte a rendőri intézkedést, a helyszínről megkísérelt elmenekülni, 
azonban őt az intézkedő rendőrök elfogták és előállították. Az előállítását követően 
megállapítást nyert hogy az elfogott személy azonos H. A. budaőrsi lakossal, akit jelenleg 
összesen 139 rendbeli lopással gyanúsítunk, azonban a gyanúsításokat a rendelkezésre álló 
adatok szerint bővítjük. 

A nyomozás eredményessége 

A bűnügyi állomány igen nagy arányban nem csak a szakterületen eltöltött időt tekintve, de a 
rendőri pályafutás, és a betöltött életkor tekintetében is, igen fiatal. Ezek a munkatársak még 
nem rendelkeznek megfelelő rutinnal, és kellő tapasztalattal ahhoz, hogy a sokszor előforduló 
kiemeit tárgyi súlyú, bonyolult megítélésű ügyeket, vagy a gazdasági bűncselekményeket az 
elvárható színvonalon, gyorsasággal feldolgozzák. 

A nyomozások eredményességének növelése érdekében számba kell venni azokat az ügyeket, 
amelyekben több bűncselekmény miatt folyik az eljárás, és viszonylag rövid időn belül 
befejezhető. Ezeknek az ügyeknek prioritást kell élvezniük annak érdekében, hogy az 
eredmények a statisztikai adatokban minél előbb megjelenjenek Úgyszintén át kell tekinteni 
azokat az ügyeket, amelyek hosszabb ideje tartanak, és ezeket a lehető legrövidebb időben be 
kell fejezni. 

Az egységek közül a Gazdaságvédelmi Alosztály tevékenysége valószínűleg azért nem volt 
olyan eredményes, mert vezetőváltásra került sor, magas volt a fluktuáció, és az állomány 
jelenlegi korösszetétele miatt, szolgálati éveit tekintve rendkívül fiatal. Szakmai tapasztalat 
2,5 év. A probléma megoldására intézkedtünk, az egység munkatársai folyamatos revízió és 
ellenőrzés alatt állnak, esetleg hasznosnak tartanánk a Gazdaságvédelmi Főosztály 

szakirányítását a jelentősebb ügyekben. 

Körözési tevékenység 

A körözési tevékenységet a kapitányságon egy fő előadó végzi. A kapitányság teljes körözési 
tevékenységét egymaga kezeli. 
A 2011-es évben eltűnés miatt 180 közigazgatási eljárás indult, ebből 72 esetben folytattunk 
eljárást intézetből eltűnt személyek vonatkozásában. 
Az illetékességi területünkön működik az Éltes Mátyás Diákotthon, valamint a Szlávy utcai 
Gyermekotthon, melyek lakói rendszeresen engedély nélkül távoznak az intézményekbőL 

A bírósági elfogatóparancs alapján körözés kiadására 547 esetben került sor. 
Hatóságunk a tavalyi évben 70 bűnügyben bocsátott ki elfogatóparancsot, jelenleg 168 
elfogatóparancs van érvényben. 
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III. A közbiztonsági tevékenység 

A reagáló képesség viszonylagosan megfelelő színvonalát csak folyamatos szolgálatszervezéssel 
és gyakori átcsoportosításokkal tudtuk megoldani. 
Jelentős segítséget kaptunk a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztályától és a 
Készenléti Rendőrségtől is. Az Alfa Polgárőrség és a WolfPolgárőr Egyesület tagjai egész évben 
önzetlen segítséget nyújtottak. Hetente több alkalommal vezénylünk közterületre közös rendőr
polgárőr járőrt, de szoros együttműködést alakítottunk ki a Mezei Őrszolgálat és a kerületi 
Közterület-felügyelet munkatársaival is. Velük szintén hetente szervezünk közös szolgáiatot. 
Mindegyik társszerv részt vesz a havi l alkalommal megtartott fokozott ellenőrzések 
végrehajtásában is. 

A 150 óra alatti többletszolgálatok szabadidőben történő megváltása komoly problémát okozott 
az év második felében, ezért a körzeti megbízottakat is járőrszolgálati feladatra kellett beosztani. 
A kerületi Önkormányzat részéről céltevékenység támogatásával sikerült elérni azt, hogy 
napszakonként 2 gépkocsizó járőrpárost tudjunk közterületi szalgálatra vezényelni. 
18 fő próbaidős rendőr érkezett osztályunkra. Nagy hangsúlyt fektetünk elméleti és gyakorlati 
képzésükre, hogy képzésük végeztével önálló feladatellátásra tudjuk őket vezényelni. 

A főbb intézkedési mutatók az alábbiak szerint alakultak: 

elfogás Előállítás bizt. int. szabs. fe lj. HB fő HB ft elővez. átkísérés 
2010 426 869 171 343 7 1490 11287e 57 706 
2011 803 1033 229 1876 2 920 32013e 67 732 

III. l. Biztosítási és csapatszolgálati feladatok, közterületi feladatoktól elvonó tényezők 

Biztosítási feladatokat hajtottunk végre az FTC kézilabda csarnokában megtartott kiemeit 
kockázatú mérkőzések során, a Honvéd és az FTC vízilabda mérkőzéseivel kapcsolatban, 
továbbá az Új Köztemető területén, valamint a Kisfogháznál ünnepi megemlékezések, 
koszorúzások alkalmával. 
A kerületben saját biztosítási terv alapján 16 esetben hajtottunk végre biztosítást. 

Az év folyamán 63 alkalommal vettünk részt biztosítási feladatok végrehajtásában 649 
fővel. 

Az elrendelt elővezetések száma 540 eset volt, melyből 67 alkalommal hajtottunk végre sikeres 
elő vezetést. 

Ugyancsak elvonó tényezők az ad-hoc jelleggel jelentkező átkísérések. Átkísérést a vizsgált 
időszakban 732 esetben, 1492 fővel, 1903 órában hajtottunk végre. 

Rendkívül sok volt a házi őrizetesek száma, több hónapon keresztül lJ fő és l fő védett személy 
napszakonkénti ellenőrzését kellett végrehajtani. 

A Bűnügyi Osztállyai hatékonyan dolgoztunk együtt körözési akciók végrehajtásában, valamint a 
komplex fokozott ellenőrzések során. 
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III. 2. Hajléktalanok helyzete 

Az előző évben kitűzött célnak megfelelően feltérképeztük a hajléktalanok tartózkodási helyeit a 
kapitányság illetékességi területén. 
2011. évben 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. 
A Körzeti Megbízotti Alosztály folyamatos kapcsolatot tart a hajléktalanokkal, figyelemmel 
kísétjük a kerületben lévő hajléktalan telepeket 

III. 3. A Körzeti Megbízotti Alosztály tevékenysége 

A korábbi célkitűzés - állománymegtartás és hiánycsökkentés - csak részlegesen valósult meg, 
azonban a KMB Alosztály tekintetében sikerült kialakítani egy stabil, összeszokott állományt, 
akik egymásra támaszkodva, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az alosztály létszámát az év 
során 4 fővel növeini tudtuk. 

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 közlekedési előadó az "Ovizsaru" program keretében a kerületi óvodákban végez oktató
tanácsadó tevékenységet, előadásokat tart. Az intézményvezetők nagyon elégedettek a program 
megvalósulásávaL 

Az év során az alosztály 2180 esetben hajtott végre tartózkodási hely megállapítással kapcsolatos 
feladatokat, mely szám kiemelkedően magas. Ezen kívül nyílt rendőri információkat készítenek, 
bűnügyi megkereséseket hajtanak végre szorosan együttműködve a kerületi Rendőrkapitányság 
Készenléti Akció AlosztályávaL 

III. 4. Őr- Járőrszolgálati Alosztály tevékenysége 

2011. évben a próbaidős rendőrök Közrendvédelmi Osztályra történő érkezésével a korábbi 
rendőri létszámot meghaladó rendőri erőt sikerült közterületi szelgálatra vezényelni. 
A képzésekben segítséget nyújtott részünkre a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi 
Főosztály Járőrszolgálati Osztály osztályvezetője. 

Jelentős időt és energiát igényel a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi út 24. szám 
alatt található objektumának ellenőrzése. A környéken lakók pihenését, nyugalmát rettentően 
zavarta az intézetben lévő személyek hozzátartozóinak kiabálása, melyek ezen cselekmény 
szabálysértésként történő nevesítésével, és a rendszeres, visszatérő nyílt erőkkel végrehajtott 
ellenőrzésekkel minimalizálódtak. 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok során 20 ll. november 25-től december 31-ig 
szerződéses munkavégzéssel jelen voltunk az ÁRKÁD Üzletközpontban a bűnügyi állománnyal 
együttműködve. 
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A szolgálatszervezés előtérbe helyezésével gondoskodunk arról, hogy a szabadidőben 
megváltandó túlórák az előírásnak megfelelően 30 napon kiadásra kerüljenek. Emellett az 
állomány folyamatos oktatásával, képzésével kívánjuk elérni, hogy minél többen önállóan 
tudjanak intézkedni. 
Közterületi órák száma: 57352, nem közterületi órák száma: 15521 óra. 

III. 5. Közlekedési helyzetértékelés 

A szakterületen l fő kiemeit főelőadó és l fő segédelőadó látta el a napi feladatokat. Feladatuk a 
szakhatósági engedélyek kiadása, a köztekedési balesetekkel kapcsolatos megkeresések 
megválaszolása, statisztikák vezetése. 

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

Összes balesetek száma 
Halálos 
Súlyos sérüléssei járó 
Könny ű sérüléssei járó 

2010.évben 
160 
3 
33 
124 

2011. évben 
190 
l 
34 
155 

IV. Igazgatásrendészeti tevékenység 

IV. l. Szabálysértési tevékenység 

Az előadók az ügyek Robotzsaru RSZABS moduljában történő folyamatos feldolgozását, az 
adatok helyes rögzítését elvégezték. A végrehajtási eljárás lefolytatásának kezdeményezése a 
pénzbírság behajtására folyamatos volt. 

Az előadók és közalkalmazottak leterheltsége nem csökkent, tekintettel arra, hogy a 
szabálysértési eljárások mellett közigazgatási bírságolási eljárást és a végrehajtását is le kell 
folytatni, valamint 2011. 03. Ol. napjától a 218/1999. (XII.28.) Korm. rend. 4 § (l) bekezdése 
kiegészült a Büntetés-végrehajtási Intézet környezetének megzavarása tényállással, melynek 
elbírálása az eikövetési helye szerinti rendőrkapitányság szabálysértési hatóságának illetékességi 
körébe került. A fenti szabálysértés 2011. évben 998 db volt. 

A szabálysértési terület statisztikai adatai alapján (3. számú mell.) megállapítható, hogy az 
iktatott ügyek (2643), a feljelentett személyek (2755) száma az előző évhez képest csökkenő 
tendenciát mutat, mivel kevesebb feljelentés érkezett, illetve 2010. december Ol-jét követően az 
ismeretlen személy ellen szabálytalan parkolás miatt tett feljelentések feldolgozása kikerült a 
kerületi hatóságok illetékessége alól. 
2010. évben a közterület-felügyelet által tett feljelentések alapján ismeretlen személy ellen 931 
eljárás indult. 

A köztekedési szabálysértések száma (2966) kevesebb lett a feljelentésszám csökkenésével, 
valamint tekintettel a jogszabályi változásokra. 
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A 2011. évben az anyagi káros balesetek száma (686) arányosnak mondható az előző évhez 
képest, viszont a személyi sérülésseijáró baleset száma (190) növekedett. 

Az elmarasztalt személyek száma az ügyszám csökkenésével arányban áll. 

Az önkéntes befizetések elmaradásával a végrehajtási eljárásban kell érvényt szerezni a jogerőre 
emelkedett pénzbírságot megállapító határozatoknak, amelyek száma - 1167 elindított 
végrehajtás az adott évben - jelentősen meghaladja az előző évet, mely a figyelmeztetés 
intézkedésekjelentős csökkenésével magyarázható. 

A kifogások száma továbbra is magas (506), mely az ügyiratszámhoz viszonyítva jóval 
meghaladja az előző évi számadatot Az elkövetők egyre rosszabbodó anyagi és személyi 
körülményeikre hivatkozva kérelmezik a jelentősebb összegű a kiszabott bírság csökkentését, 
illetve a járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazása esetén az ügyek legnagyobb részében a 
gépkocsi használatának - mely munkaeszközük - szükségességére hivatkozva az eltiltás 
mellőzését. 

A bíróságra küldött kifogások esetében már nem minden esetben kerül az eltiltás mellőzésre, 
viszont a szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírságot nagyobb mértékben csökkentik. 

Gyorsított eljárások száma: 
Tiltott Járművezetés 
kéjelgés az eltiltás 

időtartama alatt 

2010. évben 40 db 
2011. évben 14 db 

23 db 
20 db 

Rendeseljárásra megküldött ügyek száma: 
Tiltott Járművezetés 

kéjelgés az eltiltás 
időtartama alatt 

2010.évben 137db 22 db 
2011. évben 46 db 19 db 

Összesen: 
2010.évben 177 db 45 db 
2011. évben 60 db 39 db 

Távoltartó Önkényes 
határozat beköltözés 
szabályainak szabálysértés 

2 db 
2 db 

Távoltartó 
határozat 
szabályainak 

2 db 

2 db 
2 db 

Önkényes 
beköltözés 
szabálysértés 

l db 
2 db 

l db 
2 db 

Tulajdon 
elleni szabs. 

23 db 
30 db 

Tulajdon 
elleni 
megsértése 

43 db 
349 db 

66 db 
379 db 

A gyorsított eljárásban bíróság elé állításos ügyek száma növekedett az előző évhez képest, főleg 
a Járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés tekintetében, melynek ügyszáma 2011. év L 
félévében volt ugyanannyi, mint a 2010. évben. Ez a járművezetéstől való eltiltások magas 
számának tulajdonítható, mivel még a 2010-ben 12 hónapra eltiltott személyek járművezetéstől 
eltiltása is él. 
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A Tulajdon elleni szabálysértések száma többszörösére növekedett az előző évhez képest, mivel 
az üzletek már akkor is rendőri intézkedést kérnek, feljelentést tesznek, ha az elkövető a 
helyszínen megfizeti az okozott kárt, míg az előző évben ez nem volt annyira jellemző. 

A gyorsított eljárások lefolytatásában, készenléti szaigálat vállalásában 5 fő hivatásos vett részt. 
A 2011. évben 131 óra többletszolgálat és 582 óra készenléti óra keletkezett. 

A 1988. évi l. törvény 20. § (l) bekezdés k) pontja alá tartozó szabályszegések elkövetésemiatt 
hatóságarn 2010. évben 120, míg 2011. évben 145 közigazgatási eljárást folytatott le. 

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

2011. évben 35 db működési engedélyt és 507 db igazolványt adtunk ki, EGT-s engedély illetve 
igazolvány kiadására nem került sor. 

Az 5 évvel ezelőtt kiadott igazoiványak megújítása miatt a tavalyi beadások számához képest 
növekvő tendenciát mutat a beadott kérelmek száma. 

Igazoiványak bevonására 6 esetben került sor, 80 esetben pedig visszavonásra került sor, ebből 4 
esetben az igazolvány tulajdonosa végleg befejezte a vagyonvédelmi tevékenység végzését, s 
igazolványát hatóságomnak visszaadta, illetve 76 esetben került kamarai tagság nem fizetése 
miatt visszavonásra az igazolvány. 

Az Igazgatásrendészeti Osztály 62 db ellenőrzést hajtott végre az engedéllyel rendelkező társas 
vállalkozások körében, a Közrendvédelmi Osztály 2 db ellenőrzést végzett az egyéni vállalkozók 
körében, a Bűnügyi Osztály 5 db ellenőrzést hajtott végre a magánnyomozói vállalkozások terén. 

Hatóságomnál a 20 ll. évben 7 esetben első, 2 esetben meghosszabbításra került a figyelmeztető 
jelzést adó készülék felszerelésével és használatával kapcsolatos engedély, jelenleg ll db van 
érvényben. 

V. A funkcionális feladatok 

V. l. Humánerőforrás gazdálkodás 

A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság 

2011. január Ol-jén 

rendszeresített létszáma 
meglévő létszám 
összesen hiány : 

rendszeresített létszám 
meglévő létszám 

rendszeresített létszám 
meglévő létszám 

166 fő 
128 fő 
38 fő 

34 fő 
34 fő 

2 fő 
l fő 

2011. december 31-én 

166 fő 
142 fő 
24 fő 

34 fő 
33 fő 

2 fő 
2 fő 

hivatásos állományú 
hivatásos állományú 
hivatásos állományú 

közalkalmazotti státusz 
közalkalmazott 

köztisztviselői státusz 
köztisztviselő 
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2011. évben összesen 29 fő hivatásos állományú és 5 fő közalkalmazott munkatárs távozott a 
Kapitányságról, ebből a hivatásosok közüll9 fő más rendőri szervhez, l fő a katasztrófavédelem 
állományába került áthelyezésre, 2 fő FÜV eljárást követően nyugállományba vonult, 2 főnek 
lemondással, l főnek lefokozással, 3 főnek pedig próbaidő alatt szűnt meg a szolgálati viszonya, 
valamint egy kollégánk elhunyt. 
A közalkalmazottak közül l főnek szűnt meg a munkaviszonya nyugállományba helyezés miatt, 
2 főt más rendőri szervhez helyeztek át, l fő kérte közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését, l fő pedig próbaidő alatt távozott. 
A kormánytisztviselők közül l fő rendszergazda hivatásos állományba került, pótlását új kolléga 
felvételével megoldottuk 

A hivatásos állomány átlagéletkora 2011. december 31-ei adatok alapján 30,6 év. A meglévő 142 
főből 41 fő (29%) 25 éves vagy fiatalabb, 13 fő (9%) 40 éves vagy idősebb. 

A szakmai életkor átlaga 7,37 év; 71 fő (50 %) 5 évnyi vagy kevesebb rendőrségi szolgálati 
viszonnyal rendelkezik. 

V. 2. Elismerések, jutalmazások 

2011. évben összesen 8 fő kapott BRFK vezetői dicséretet és pénzjutalmat, l főt léptettünk elő 
soron kívül és l fő került jutalomból magasabb beosztás ba. 

Első tiszti kinevezés saját állományból nem volt. 

A Kőbányai Önkormányzat által a X. kerületi Rendőrkapitányság részére biztosított keretből 47 
fő hivatásos, l fő kormánytisztviselő és l O fő közalkalmazott, az OTP Bank által a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság részére biztosított keretből 2 fő hivatásos kapott pénzjutalmat 

Túlórák száma 2010. évben: 9912 óra, 2011. évben 19.960 óra. 

V. 3. Gazdálkodás 

A Kőbányai Önkormányzatnak köszönhetően 2011. évben informatikai eszköz ellátottságunk 
tovább javult, mivel l O db számítógépet és l O db LCD monitort kapott a kapitányság. Használt 
számítógépekről van szó, de így tudtuk megoldani elavult számítógépeink cseréjét. 

A Kapitányság jelenlegi informatikai eszköz állománya: 114 db számítógép, 42 db nyomtató és 7 
db scanner. 

Az ORFK GF KM GEl Információtechnológiai Osztálytól 7 db mobiltelefont és SIM kártyát 
igényeltünk a körzeti megbízotti szelgálatot ellátó kollégák részére, melyeket meg is kaptunk. 

A 2012. évben javasolt hardver fejlesztés 
- Az 5 évnél idősebb számítógép konfigurációk cseréje. 
- A Közrendvédelmi Osztályon a régi hálózati nyomtatók cseréje duplexegységgel ellátott 
hálózati nyomtatóra, mert így a felhasznált papír mennyisége kevesebb lehetne. 
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A Harmat utcai épületünk elhelyezési körülményeiben változás következett be. 
Az ügyelet helyiségeinek teljes felújítása megtörtént, így kultúrált környezetben tudjuk fogadni 
az állampolgárokat. 
A kapitánysági épület tetejének szigetelési hiányosságai miatt az épület több helyen ázott, 
amortizálódott, ezzel a problémával közel l O éve kellett szembe néznünk. 
2011. évben az ORFK GF KM GEl BRFK Gazdasági Osztály elvégeztette a tető teljes felújítását, 
így reményeink szerint már csak esztétikai szempontból kell az utómunkálatokat elvégeztetnünk 
Sajnos évek óta nincs anyagi forrás a kapitányság tényleges felújítására, amely kiteijedne a 
gépészeti és elektromos hálózat cseréjére is, mely elavult. 
Kapitányságunk gépjármű állománytáblája szerint 15 db gépjárművel és 5 db 
segédmotorkerékpárral rendelkezünk. Az ügyintéző gépkocsik többségének állapota megfelelő. A 
huzamosabb ideje szolgálatban lévő gépkocsik 75.000-84.000 kilométert futottak, (két gépjármű 
közel 200.000 kilométert), ebből adódóan gyakoriak az alkatrészkopásból, törésből adódó 
műszaki meghibásadások 
Szolgálati gépjárművek magáncélú használatára egy esetben kaptunk engedélyt. 

V. 4. Hivatali tevékenység 

A panaszügyi tevékenységre vonatkozóan elmondható, hogy 2010. évben 15 db rendőri 
intézkedés elleni panasz érkezett, melyek mindegyike megalapozatlannak bizonyult. 2011. évben 
összesen 10 db rendőri intézkedés elleni panasz érkezett, melyek közül megalapozott egy sem 
volt. 2 db eljárás jelenleg folyamatban van. 

2010. évben 23 db, 2011. évben 28 db állampolgári panasz, illetve 2010. évben 37 db, az értékelt 
időszakban 23 db bejelentés kivizsgálását végeztük el. 

2010. évben l db közterület-felügyelői intézkedés elleni panaszt, míg 2011. évben 3 ilyenjellegű 
panaszt vizsgált ki a kapitányság. Mind a három panasz alaptalannak bizonyult. 

A hivatalon belül működő ügykezelési szakszolgálatnak az alábbi iratokat kellett iktatnia: 

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

Iktatás 2011. évben l főre jutó iratszám 
Bűnügyi irat 5555 db 2777 db 
Altalános irat 29009 db 14504 db 
Alszárnos iktatás 71700 db 35850 db 

A munkanapokat figyelembe véve l fő 135 db iratot iktatott. Ezen túlmenően bejövő (postai, 
futár, ügyészi) küldemény bontása, érkeztetése, szkennelése, szignálásra történő feladása, és 
kimenő (postai, futár, ügyészi) küldemény nyilvántartásba vétele, továbbítása, 1876 tételszám 
bűnjel bevételezése, nyilvántartása (2010. évben ez 1019 volt), és az irattárazással kapcsolatos 
valamennyi feladat hárult rájuk. Kapitányságunkra érkezett iratok száma 20 ll. évben összesen 
40309 db volt. 
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V. 5. Adományozás 

Az adományozási rend megváltozásával Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványtól a 
továbbiakban nem fogadhatunk el adományt, így csupán a Kőbányai Önkormányzatra 
(továbbiakban: Önkormányzat) számíthatunk A képviselő testület 2011. évben úgy határozott, 
hogy az érvényben lévő együttműködési megállapodás szerinti összegen felül (10.000.000,- Ft) 
további 5.000.000,- Ft-ot biztosít számunkra. 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosított az Önkormányzat 20 fő számára albérleti díj 
hozzájárulást. 

V. 6. Együttműködés 

Az Önkormányzat által szervezett rendvédelemért felelős szervezetek koordinációján a 
közrendvédelmi osztályvezető vagy a kapitányságvezető heti rendszerességgel részt vesz. 
A Kábítószer Egyeztető Fórum rendszeresen ülésezik. 2011. évben ülésüket a kapitányságon 
tartották meg. 

2011. évben az Önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával 
kapitányságunkon közbiztonsági fórumot tartottunk. A felszínre került problémákra közös 
megoldást kerestünk, mely a szervek közötti együttműködés erősödését eredményezte. 

V. 7. Kommunikációs tevékenység 

Kommunikációs tevékenység keretében havi rendszerességgel kerül sor a média tájékoztatására. 
Az írott sajtó keretein belül kiemelkedő a kapcsolatunk a Kőbányai Hírek, a Kőbányai Magazin 
és a Helyi Téma szerkesztőségével, az Óhegynet - Újhegynet, és a l OkerKult.hu internetes 
portálokkal, valamint a Rádió XVII. adóval. A 2011-es évben 10 interjút adtunk, és rendszeresen 
sajtófelhívást tettünk közzé az elektronikus illetve 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 

Szintén kiemelkedő a kapcsolatunk az ATY országos, illetve regionális sugárzású Kőbányai hírek 
műsorszerkesztőivel. A rendőrkapitányság működésével kapcsolatos közérdekű adatokat a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően tesszük közzé a helyi lapban, Interneten, valamint egyes 
közintézményekben nyomtatott verzióban. 

20 ll. év őszétől a Centrum TV égisze alatt újraindította műsorsugárzását Kőbánya területén a 
TV 10 adása. Ezen belül kiemeit helyet kapott a RAZZIA című bűnügyi műsor, mely kéthetente 
számol be 20 perc időtartamban az aktuális kőbányai rendvédelmi szervezetek munkájáról. 
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VI. Összegzés 

Ú gy gondolom, hogy az értékelt időszakban, az objektív körülményeket figyelembe véve, 
megvalósítottuk 2011. évre kitűzött céljainkat. 
Természetesen a rendőrkapitányság teljes személyi állománya a fentiektől ftiggetlenül minden 
erőfeszítést megtesz azért, hogy az eddig elért eredmények ne csökkenjenek, Kőbánya 
közrendje, közbiztonsága, bűnügyi helyzete tovább stabilizálódjon. 

2011-es céljaink megvalósulásáról: 

• Magyarország EU soros elnöki feladatai következtében a kapitányságra háruló feladatok 
maradéktalan végrehajtása. 
Az érintett állomány maximálisan helyt állt a biztosítási feladatokban. 
• A jogszabályváltozásokra kiemeit figyelmet kell fordítani. 
Az állomány oktatására és folyamatos képzésére nagy hangsúlyt fektettünk, havonta oktatási 
napokat tartottunk. 

• Állománymegtartás, fluktuáció megállítása, stabil végrehajtó állomány kialakítása. 
A jelenlegi munkatársak megtartását szelgálták a munka és elhelyezési körülmények javítására 
irányuló intézkedéseink (pl. az informatikai eszközök fejlesztése, felújítások), melyekhez a 
Kőbányai Önkormányzat sok segítséget nyújtott. Albérleti díj hozzájárulás biztosítása és a 
létszámnövelés is nagymértékben hozzájárult a fluktuáció megállításához. 
• Társszervekkel való együttműködés bővítése. 
Mi sem bizonyítja jobban ennek megvalósulását, minthogy három polgárőr szervezettel kötöttünk 
együttműködési megállapodást. 
• Informatikai hálózat korszerűsítése. 
A Kőbányai Önkormányzat támogatásával sikerült elérnünk 
• A térfigyelő rendszer bővítéséből adódó feladatok teljesítése. 
Teljes mértékben megvalósult 
•A körzeti megbízotti szaigálatban rejlő tartalékokfelszínre hozata/a. 
Részben valósult meg. 

2012. év kiemeit feladatai: 

• A vizsgálati munka időszerűségnek javítása. 

• Az ügyészség által nyomozás továbbfolytatásra visszaküldött anyagok számának csökkentése. 
• Az állomány továbbképzése, jogszabályi ismeretek bövítése, gyakorlati képzés. 
• A közrendvédelmi állomány munkakörülményeinek javítása 
(pl. öltözőszekrények cseréje). 
• A fluktuáció csökkentése, a parancsnoki állomány stabilizálása. 
• Körzeti megbízotti szolgálat hatékonyságának további fokozása, a reagáló képesség javítása. 
• A közterületek rendjének erősítése, a társszervek bevonásával, társadalmi kapcsolatok további 
javítása. 
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l 
l. számú melléklet 

l Legjellemzőbb bűncselekmények összehasonlítása 
20 ll. 2010. 

l l. testi sértés lll ll 6 
2. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 10 2 
3. kényszerítés 18 25 

l 4. személyi szabadság megsértése 5 6 
5. magánlaksértés, zaklatás 13 63 
6. közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 16 7 

l 7. járművezetés ittas vagy bódult állapotban 71 80 
8. kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 4 l 
9. kiskorú veszélyeztetése 21 21 

l 
l O. tartás elmulasztás 43 47 
ll. erőszakos közösülés 3 6 
12. szemérem elleni erőszak 8 ll 

l 
13. megrontás l 3 
14. szeméremsértés 2 2 
15. beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 2 

l 
16. hivatalos személy elleni erőszak 7 ll 
17. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 12 13 
18. közveszély okozás 12 6 

l 
19. visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel 4 6 
20. állatkínzás 4 2 
21. garázdaság 125 151 

l 
22. önbíráskodás 20 13 
23. közokirat-hamisítás 64 52 
24. magánokirat-hamisítás 66 91 

l 
25. visszaélés okirattal 155 122 
26. egyedi azonosító jel meghamisítása 104 98 
27. környezetkárosítás 2 

l 
28. visszaélés kábítószerrel 132 106 
29. pénzhamisítás 15 31 
30. készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 79 39 

l 
31. lopás 2 384 20 ll 
32. sikkasztás 89 103 
33. csalás 295 293 

l 
34. hűtlen kezelés 9 4 
35. rablás 156 106 
36. zsarolás 15 15 
37. kifosztás 38 51 
38. rongálás 375 459 
39. jogtalan elsajátítás 17 5 

l 
40. orgazdaság 5 5 
41. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 2 2 
42. hitelsértés 22 25 
43. jármű önkényes elvétele 24 17 
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2. számú melléklet 

A bűnügyi és vizsgálati osztályon az eljárás befejezéseinek megoszlása: 

2011. 2010. 

• V ádemelések száma 731 785 

• Bíróság elé állítások száma 36 19 

• Felfüggesztések száma 92 92 

• Felfüggesztés az elkövető ismeretlen volta miatt 30 54 2 306 

• Megszüntetés, a cselekmény nem bűncselekmény 260 272 

• Megszüntetés, a cselekmény szabálysértés 38 31 

• Megszüntetés, gyermekkor miatt 4 4 

• Megszüntetés, magánindítvány hiánya miatt 28 27 

• Megszüntetési javaslat 15 16 

• Megszűntetés bizonyíték hiányában 159 116 

• Feljelentés elutasítása 190 46 

• V ádelhalasztási j avaslat 35 

• Egyesítés 204 109 

• Áttétel 807 514 
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l 3. szám ú melléklet 

l A szabálysértési terület statisztikai adatai 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Iktatott ügyek száma 

!Feljelentett személyek száma 

Közlekedési szabálysértések 
száma 
Balesetek száma: 
Anyagi káros: 
Személyi sérüléses: 
Összesen: 

!Figyelmeztetett személyek 

Megbüntetett személyek 

Elmarasztalt személyek 
fi gy. +pénzbírság/ 

Kiszabott pénzbírság 

~efizetett pénzbírság 

Járművezetéstől eltiltás 
(személy) 
IKifogások 
(db) 
Bíróságra felterjesztett kifogások 
(db) 
Határozatok száma 
meghallgatás nélkül 
~eghallgatáson 

~ égrehajtási eljárások 

2010.év 
~260 

f4402 

4 288 

878 
157 
1035 

771 

12146 

2917 

66.955.000 Ft 

17.732.000 Ft 

1257 

594 

492 

458 0 
409 4 
486 
p03 

~011. év 
2 643 

2 755 

!2 966 

686 
190 
875 

62 

~0 50 

~112 

70.260.000 

20.665.000 

182 

586 

506 

12957 
12664 
1293 
1167 
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