
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

,·::/-;1 . számú előterjesztés 

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője, dr. Gyetvai 
Tibor rendőr alezredes megküldte a 2012. évi tevékenységükről szóló beszámolót. Az 
értékelésben Kapitány úr rávilágít a társszervekkel való jó és hasznos együttműködésre, mely 
a Kőbányán élők és itt dolgozók, vagy egy-egy rendezvény kapcsán idelátogatók 
közérzetének javítását, biztonságának megőrzését szolgálja. 

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

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. május 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. . /2013. ( ) határozata 

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
1102 Budapest Harmat u. 6-8. 

Telefon, Fax: 263-7200 

BESZÁMOLÓ 

a BRFK X. kerületi Rendörkapitányság 2012. évi tevékenységéről 
a Budapest Főváros X.+kerület Kőbányai Önkormányzat részére 



Bevezetés 

Kapitányságunk illetékességi területe 32,5 négyzetkilométer területű, 74 500 fő 
lakónépességű. 

Két munkásszálló és hét hajléktalanszálló található Kőbányán, ami bűnügyi szempontból 
szintén jelentőséggel bír. A kerületben működik a Budapesti Fegyház és Börtön, Közép
Európalegnagyobb börtönkomplexuma, az IMEI, és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
III. számú, Venyige utcai objektuma. A kerületben van az Új Köztemető, Magyarország 
legnagyobb sírkertje, mely területe csaknem megegyezik Budapest VII. kerület méretével. 
Jelenleg a térfigyelő karnerarendszer 54 karnerából áll. 

l. Szakmai tevékenység értékelése 

a.) Közrendvédelem 

Az év során jelentős segítséget kaptunk a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi 
Főosztályától és a Készenléti Rendőrségtől is. Az ALFA Polgárőrség és a WOLF Polgárőr 
Egyesület tagjai egész évben önzetlen segítséget nyújtottak. Hetente több alkalommal 
vezénylünk közterületre közös rendőr-polgárőr járőrt, de szoros együttműködést alakítottunk 
ki a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a X. kerületi Közterület-felügyelet munkatársaival is. 
Velük szintén hetente szervezünk közös szalgálatot Mindegyik társszerv részt vesz a havi l 
alkalommal megtartott fokozott ellenőrzések végrehajtásában is. 

tRendőri szerv rPolgárőrség rendőrséggel közös szalgála rPolgárőrség önálló szolgálat 
!megnevezése ellátása ellátása 
!BRFK !Eset !Rendőri !Polgárőr Ora Eset Fő Ora 
IX. ker. Rk. létszám létszám 

512 591 765 8310 698 1345 272 30 

A főbb intézkedési mutatók az alábbiak szerint alakultak: 

Elfogás Előállítás Szabs. fe lj. HB fő HB Ft 
2011. 803 1033 1876 292 0 32013e 
2012. 516 1364 224 3 2418 29085e 

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektumánál foganatosított, a Büntetés
végrehajtási Intézet környezetének megzavarása szabálysértésre vonatkozó intézkedések 
adatai: 
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Szabálysértési feljelentések 

Időszak Szabálysértési 
feljelentések száma 

2012. január 19 
2012. február 40 
2012. március 70 
2012. április 28 
2012. május 12 
2012. június 18 
2012. július 20 
2012. augusztus 15 
2012. szeptember 9 
2012. október 7 
2012. november 2 
2012. december 3 
ÖSSZESEN: 243 

Helyszíni bírság kiszabása 

Időszak Helyszíni bírsággal Kiszabott helyszíni 
sújtott személyek bírság összege (Ft) 

száma (fő) 
2012. január 64 896.500 
2012. február 47 660.000 
2012. március 53 747.000 
2012. április 50 648.000 
2012. május 67 1.355.000 
2012. június 47 600.000 
2012. július 88 1.115.000 
2012. augusztus 69 695.000 
2012. szeptember 64 945.000 
2012. október 46 875.000 
2012. november ll 245.000 
2012. december 15 335.000 
ÖSSZESEN: 621 9.116.500 

Biztosítási feladatok 

Biztosítási feladatokat hajtottunk végre az FTC kézilabda csarnokában megtartott kiemeit 
kockázatú mérkőzés során, a Honvéd és az FTC vízilabda mérkőzéseivel kapcsolatban, 
továbbá az Új Köztemető területén, valamint a Kisfogháznál ünnepi megemlékezések, 
koszorúzások alkalmával. 

Rendkívül sok volt a házi őrizetesek száma, akikre vonatkozóan naponta két alkalommal 
hajtottunk végre ellenőrzést. 
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Hajléktalanok helyzete 

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 
Az Alkotmánybíróság II/1477/2012. számú határozatával 2012. november 13-ai hatállyal 
megsemmisítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló 
szabálysértési tényállást, valamint az önkormányzatok közösségellenes magatartások tiltására 
és szankcionálására feljogosító jogszabályi rendelkezést. 
Ennek következtében 15 fővel szemben 190.000 Ft kiszabott helyszíni bírság került 
visszavonásra. 

Körzeti Megbízotti Alosztály tevékenysége 

A területen "Iskola Rendőre" programot folytat az alosztály állománya, mely programról a 
visszajelzések pozitívak voltak mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről. 
Több esetben vettek részt az 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 

Járőr- és Örszolgálati Alosztály tevékenysége 

2012. évben emelkedett a közterületre vezényelt rendőri erő létszáma. 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok során 2012. november 23-tól december 31-ig 
jelen voltunk az ÁRKÁD Üzletközpontban. 

Közlekedési helyzetértékelés 

A szakterület feladata a szakhatósági engedélyek kiadása, a közlekedési balesetekkel 
kapcsolatos megkeresések megválaszolása. 

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

Összes balesetek száma 
Halálos 
Súlyos sérüléssei járó 
Könnyű sérüléssei járó 

Halálos balesetek: 

2011. évben 
190 
l 
34 
155 

2012.évben 
152 
3 
24 
125 

l. 2012. 08. 23-án 12.20 órakor a Bp. X. ker. Maglódi út - Lavotta utca kereszteződésében 
egy személygépjármű nem adta meg az elsőbbséget a gyalogos átkelőhelyen közlekedő 
gyalogosnak és elgázolta. 
2. 2012. 08. 18-án 18.01 órakor a Bp. X. ker. Élessaroknál a vasúti sínen egy gyalogost gázolt 
el a vonat. 
3. 2012. 10. 02-án 18.26 órakor a Bp. X. ker. Fehér út 10. szám előtti gyalogos átkelőhelyen 
egy kerékpárost ütöttek el. 
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A 2011. évben 1761 db, míg 2012. évben 2154 db ügyirat keletkezett, melyből kátyú kárral 
kapcsolatos ügyirat 33 db volt. 

Egyéb tevékenység 

A tanév kezdetén szeptember hónapban megszerveztük, hogy a tanítás megkezdése előtt és 
végén rendőri jelenlét legyen az iskolák előtt, melyhez a kerületben lévő két polgárőr 
egyesület nyújtott segítséget. 

Az Óhegy parkban kiépített kerékpáros KRESZ tanpályát a gyerekek nagy előszeretettel 
veszik igénybe. 
A kerületben működő kerékpáros egyesület idén kerékpártúrát szervezett Isaszegre a 
rendőrség bevonásávaL 

Az iskolák nyári szünideje alatt heti két órában KRESZ foglalkozást, oktatófilmek vetítését 
végeztük a nyári napközis táborokban. 

b.) Igazgatásrendészet 

A 2012. április 15-én hatályba lépő 2012. évi II. törvény az igazgatásrendészeti szaigálati ágra 
jelentős további feladatokat rótt. 
A szabálysértési hatóság eleget tett tényállás-tisztázási kötelezettségének, a szükséges eljárási 
cselekmények foganatosításávaL Az ügyintézési határidők betartásával, indokolt esetben 
meghosszabbításával a mielőbbi határozathozataira - a határozat alaki és tartalmi 
követelményeinek betartásával -, a határozat kézbesítésére vonatkozó kötelezettségüknek az 
előadók eleget tettek. 

Szabálysértési és egyéb rendészeti tevékenység 

A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a 2012. évben iktatott ügyek száma 
csökkenő tendenciát mutat a 20 ll. évben iktatott ügyek számához képest. 
A köztekedési balesetek miatt indult szabálysértési eljárások száma közel felére csökkent a 
tavalyi évhez képest. 
A meghallgatással hozott határozatok száma a tavalyi évhez képest szintén a felére csökkent, 
mely a 2012. április 15-én történtjogszabályváltozással is magyarázható. 
Ajárművezetéstől eltiltott személyek számajelentős csökkenést mutat. 
A kifogások száma szintén csökkenő tendenciát mutat a 2011. évhez képest, tekintettel arra, 
hogy a 2012. április 15. napját követően elkövetett szabálysértési ügyekben a meghallgatás 
nélkül hozott határozatok ellen kifogásnak nincs helye. A kettő közötti különbség a 
meghallgatási kérelmek számában mutatkozik. 
Az állampolgárok fizetési hajlandósága a 2011. évhez viszonyítvajelentősen visszaesett 

A 2012. évben 670 közigazgatási eljárást folytatott le hatóságarn a 156/2009. (VII.29.) 
Korm.rendelet ll. mellékletében felsorolt közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések 
miatt. 
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c.) Bűnügy 

A tárgyév első felének statisztikai adatai, a bűncselekmények dinamikája, struktúrája 

A regisztrált bűncselekmények jelentős részét, amely országos tendencia is, a lopások teszik 
ki, azonban a gazdasági jellegű bűncselekmények (csalás, sikkasztás) gyakorisága is 
mindinkább tapasztalható, hiszen a válság kiszélesedésének következtében kevesebb 
működőképes vállalkozás maradt a kerületben, a pénzügyi gondokkal küzdő szervezetek 
viszont egyre gyakrabban alkalmaznak jogszabályba ütköző módszereket. 

A súlyponti bűncselekmények közül mindenképpen ki kell témi a rablásokra, és az ún. 
nyaklánckitépéses lopásokra, mely utóbbiak néhány esetben rablássá minősülnek át. 
Kapitányságunk illetékességi területén a rablásokat tekintve jellemző, hogy több olyan terület 
(villamos vonalak, Népliget és környéke, Kőbánya-Kispest melletti erdős területek stb.) is 
van, amelyek jellegükből, és az ott előforduló náció vagy társadalmi csoportok 
berendezkedéséből adódóan (hajléktalanok, külfóldiek, különösen kínaiak, vietnámiak) 
megnehezítik a felderítést. A rendelkezésre álló információkból leszűrhető, hogy ezek a 
bűncselekmények nem egy elkövetői körhöz köthetők. 

Súlyponti bűncselekmények számának alakulása 

Bűncselekmény típusa 2012. 
Személygépkocsi lopások száma 181 
Gépkocsi feltörések száma 561 
Jármű önkényes elvételek száma 26 
Betöréses lopások száma 574 
Lakásbetörések száma 258 
Rablások száma ll 7 

l(örözésitevékenység 

2011. 
182 
525 
22 
873 
429 
151 

2012. évben eltűnés miatt 139 közigazgatási eljárás indult, ebből 65 esetben folytattunk 
eljárást intézetből eltűnt személyek vonatkozásában. Év közben az Éltes Mátyás Általános 
Iskola bezárta azt az intézményét, melyben az intézeti neveltek laktak, ők más intézménybe 
kerültek át. J elenleg a Bokréta Lakásotthona működik. 
A bírósági elfogatóparancs alapján körözés kiadására 535 esetben került sor. Hatóságunk a 
tavalyi évben 122 esetben bocsátott ki elfogatóparancsot, jelenleg 233 elfogatóparancs van 
érvényben. 

d.) Hivatal 

Elismerések, jutalmazások 

A Kőbányai Önkormányzat által a X. kerületi Rendőrkapitányság részére biztosított keretből 
23 fő hivatásos és 6 fő közalkalmazott kapott pénzjutalmat 
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Gazdálkodás 

2012. évben az Önkormányzatnak köszönhetően az informatikai eszköz ellátottságunk tovább 
javult, mivel 15 db számítógépet és l O db monitort vásároltunk az önkormányzat által 
biztosított támogatási összegből. 

Adományozás 

Az adományozási rend megváltozásával a Kőbányai Önkormányzatra számíthatunk A 
képviselő-testület határozata alapján az Önkormányzat bútorokat biztosított a kapitányság 
dolgozóinak munkakörülményei javítása céljából. 
Emellett a Bp. X. kerületi Újhegyi lakótelep központjában elhelyezkedő Újhegyi sétány 16. 
szám alatt egy új körzeti megbízotti iroda átadására került sor, továbbá az érvényben lévő 
támogatási szerződés keretén belül l ,5 millió Ft értékben 24 db öltözőszekrényt biztosított a 
rendészeti állomány számára. 
A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat 2012. évben is biztosított 19 fő számára 
albérleti díj hozzáj árulást. 

Együttműködés, közbiztonsági fórumok tapasztalatai 

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

2012. évben az Önkormányzat, a társszervek és különböző civil szervezetek bevonásával 
kapitányságunkon közbiztonsági fórumct tartottunk. 
A meghívott 19 szerv részéről felszínre került problémákra közös megoldást kerestünk. A 
konzultációs fórum eredményesen zárult, mert történtek közös vállalások. 
A résztvevők közül több szervezet itt találkozott először egymással, így ez remek lehetőséget 
nyújtott a kapcsolatfelvételre, az együttműködés kialakítására. 
A mindennapi munka során egymással együttműködő szervek kapcsolatát tovább erősítette a 
fórumon való tapasztalatcsere. 

Az ALFA Polgárőrség és a WOLF Polgárőr Egyesület között érvényben lévő együttműködési 
megállapodás alapján közös szelgálatokat szervezünk. 

2. 2013. év kiemeit feladatai: 

l. Az állomány továbbképzése, jogszabályi ismeretek bövítése. 
2. Eredményes nyomozások számának növelése. 
3. Közös közterületi szolgálat a társzervekkel. 
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l. számú melléklet 

Gyorsított és előkészítő eljárások adatai 

2011. év 2012.év 
Tiltott kéjelgés 

- gyorsított 14 ll 
- rendes/ előkészí tő ~6 56 

Járművezetés az eltiltás tartama alatt 
- gyorsított ~o 14 
- rendes előkészítő 19 31 

Távoltartó határozat szab. megsértése 
- gyorsított 2 -
- rendes előkészítő - -

Önkényes beköltözés 
- gyorsított - -
- rendes/ előkészítő 12 l 

Garázdaság 
- gyorsított - l 
- rendes/előkészítő l 8 

Tulajdon elleni szabálysértés 
- gyorsított 30 39 
- rendes/előkészítő 349 247 

Magánlaksértés 
- gyorsított - -
- rendes/ előkészítő - 7 

V alótlan bej elen t és 
- gyorsított - -
- rendes/ előkészí tő - 2 

Összesen: ~83 417 
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