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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

:fOL . számú előterjesztés 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága bűnmegelőzési 
tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve alapján dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető megküldte 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága bűnmegelőzési tevékenységéről 
szóló jelentést (a továbbiakban: Jelentés), amely az előterjesztés l. mellékletében olvasható. 

A Jelentésből kitűnik, hogy a bűnmegelőzési feladat sokrétű és széles kapcsolatrendszerben 
megvalósuló tevékenység, amelyet a D.A.D.A. program, az EllenSzer program, valamint egyéb 
bűnmegelőzési és komplex drogprevenciós modellprogramok is segítenek. 

A Jelentés részletesen ismerteti a két legveszélyeztetettebb korosztály - az iskolás és az idősebb 
korosztály - számára megrendezett programokban részt vevő intézmények és szervezetek körét, 
valamint a rendezvények sikerét. 

A prevenciós munka e területen is kiemelten fontos. A programok tapasztalata alapján elmondható, 
hogy célirányosan a korcsoportoknak meghirdetett programokon nagy érdeklődéssei vettek részt az 
érintettek. 

Budapest, 2013. november 14. 

_,·'7 'l 
~:____!L, 

Radványi Gábor 

'l ellenjegyzem: 
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Ügyszám: 01100/126-64/2013. ált.     Előadó: Kovácsné Koós Judit r. őrnagy 
 
 

Jelentés  
a bűnmegelőzési tevékenységünkről 

 
 
A bűnmegelőzési tevékenységet két terület munkatársai végeznek hatóságunknál, részben a 
bűnmegelőzési előadó, mint bűnügyes rendőr valamint a KMB-s, közrendes rendőrök a saját 
területükön. 
A bűnmegelőzési feladatok sokrétűek, és széles körű kapcsolatrendszerben valósulnak meg. 
Figyelembe véve a kriminalisztikai adatokat a két veszélyeztetett korosztály - az iskolás korúak, 
valamint az idősek - állnak a bűnmegelőzési tevékenységünk fókuszpontjában. 
Ebbe beletartozik a kerület általános és középiskoláival a kapcsolattartás, részben az iskolarendőri 
programon keresztül valamint a DADA, - EllenSzer programok révén. 
Az iskolarendőri feladatokat az elmúlt időszakban is a KMB-s rendőrök látták el, ami az állandó 
elérhetőséget, és az azonnali konzultációs vagy problémamegoldási lehetőséget jelenti, amennyiben 
olyan helyzet, kérdés adódik az iskolában, aminek a megoldásához rendőr szükséges. 
Továbbá amennyiben az iskolák tematikus napjához rendőri bemutatót/előadást kértek, a KMB-s 
rendőrök valamint a bűnmegelőzési koordinátor együttesen tart programot az iskolákban.  
 
Ilyenre került sor az év során a:   Keresztúry Desző Általános Iskolában,   
                                                     Szervátiusz Jenő Általános Iskolában  
                                                     Kertvárosi Általános Iskolával 
                                                     Szivárvány Magántanoda Általános Iskolában 
 
Ezeken az alkalmakon igen széleskörű tematikával kerestük fel az iskolákat, volt KRESZ 
vetélkedő, és gyakorlati bemutató, a rendőri munka ismertetése/népszerűsítése, bü. helyszínelők 
munkájának ismertetése ( nyomrögzítés), jogi felvilágosítás, bűnmegelőzési előadás oktató 
filmekkel egybekötve, interaktív nyomozói játék valamint mini "rendőrképző" játékok. 
Ezeket a programokat a gyerekek minden esetben nagy érdeklődéssel követték, sok 
kérdésfeltevéssel igyekeztek minél többet megtudni a tárgykörből. 
    
A D.A.D.A. és EllenSzer programokat a kerületi általános és középiskolákban egy 
bűnmegelőzési elóadó ( Kovácsné Koós Judit r. őrnagy) végzi, együttműködési megállapodás 
alapján,  azokban az iskolákban, amelyek igényt tartanak rá. 
Ebben az évben 5 db általános iskola vett részt a D.A.D.A. oktatásban, így összesen 1 alsó 
tagozatos osztályban és összesen 28  felső tagozatos osztályban folyt biztonságra nevelő 
program, mindösszesen 626 fő tanuló ( alsó tagozatos 24 fő, felső tagozatos 602 fő) részvételével. 
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Partner iskolák: 
Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna utca tagozat: 
Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagozat: 

Széchenyi István Általános Iskola: 
Szervátius Jenő Általános Iskola: 
Szivárvány Magántanoda Általános Iskola: 

8 felső tagozatos osztályban 
4 felső tagozatos osztályban 
l alsó tagozatos osztályban 
4 felső tagozatos osztályban 
8 felső tagozatos osztályban 
4 felső tagozatos osztályban 

Ezáltal a fenti iskolákban az alábbi korosztályos bontásban folyt a bűnmegelőzési oktatás: 
4. évfolyamon összesen l db osztályban 
5. évfolyamon összesen 6 db osztályban 
6. évfolyamon összesen 6 db osztályban 
7. évfolyamon összesen 8 db osztályban 
8. évfolyamon összesen 8 db osztályban 

Az EllenSzer közép iskolásoknak szóló oktató program ebben az évben 3 középiskolában zajlott, 
ez által összesen 10 db osztályban mindösszesen 308 fő tanuló részvételével zajlott oktatás. 
A programban partner középiskolák: 
Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola: 
Pataky István Hiradástechnikai Szakközépiskola: 

2 db 
4 db 
4 db 

l O. évfolyatnos osztály 
9. évfolyamos osztály 

9.- l O. évfolyamos osztály 

A fentieken kívül az iskolás korosztály számára egy -egy bűnmegelőzési előadás, külön program 
megtartásával is bonyolítottunk felvilágosító programokat. Ilyen módon az elmúlt időszakban 430 
diákot szólítottunk meg a kerületi iskolákban. 
Különösen fontosnak tartjuk a középiskolákban az újonnan beérkező, 9. évfolyamos tanulókkal 
való találkozást és számukra legalább egy alkalommal a bűnmegelőzési előadás megszervezését. 
Ilyen bűnmegelőzési, jogi tájékoztatásra évek óta, rendszeresen és visszatérően sor kerül a Magyar 
Gyula Kertészetei Szakközépiskolában, és ebben az évben a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában is megszervezésre került a program. 

Májusban a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában egy komplex drogprevenciós 
modellprogramot valósítottunk meg, melynek részét képezte a tanárokkal való konzultáció, a 
tanulóknak valamint a szülőknek szervezett előadások megtartása, ahol a szerhasználat különböző 
aspektusait világítottuk meg, - az ide vonatkozó jogi ismeretek ( bűnmegelőzési előadó), orvosi 
tapasztalatok (dr. Zacher Gábor toxikológus), valamint volt szerhasználók beszámolói 
(Emberbarát Alapítvány) révén. 
A program nagyon nagy sikerrel zárult, például a szülők számára szervezett drogprevenciós 
prograrnon több mint 200-anjelentek meg az iskolában. 
A program kivitelezéséhez szükséges források előteremtésére a Kőbányai KEF -el való szoros 
együttműködésünknek köszönhetően nyílt lehetőség, egy az NDI-től elnyert pályázat révén. 

A KEF munkájában a bűnmegelőzési előadónk a kínálatcsökkentő csoport munkáját koordinálja, 
így lehetőséget teremtett az év folyamán több közös drogpreven~iós _Pályázati program 
megszervezésére, a Bárka Gyermekjóléti központtal, a Janikovszky Eva Altalános Iskola 6. 
évfolyatnos diákjaivaL 
A Bárka érintett családtagjai számára, klubfoglalkozásokat szerveztünk drogprevenciós témában, 

gyógypedagógusok bevonásávaL Továbbá az iskolával közösen szintén egy prevenciós programot 
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bonyolítottunk, melyben a Támasz Alapítvánnyal dolgoztunk együtt. 

A nyár folyamán a kerületben működő napközis táborokban visszatérően szerveztünk fél napos 
programokat, így a KÖSZI-s valamint a Szent György napközis tábor táborozói is többféle 
bűnmegelőzési programban vehetett részt. A táborozók számára a témához kapcsolódó különféle 
prevenciós célzatú ajándékokat tudtunk átadni, köszönhetően a Kőbányai Közbiztonsági 
Közalapítvány támogatásának, aki a gyermekek számára értékes és praktikus biztonsági eszközöket 
finanszírozta. 
A táborozó gyermekek egy csoportja számára lehetövé tettük a rendörkapitányságra való látogatást, 
melynek során betekintést nyerhettek a különböző rendőri munkafolyamatokba. 

Prevenciós munkánk során kiemeit figyelmet fordítunk a másik veszélyeztetett korosztályra, az 
id ösekre. 
A kerületi bűnügyi adatokat látva fontosnak tartjuk, hogy minél több potenciálisan veszélyeztetett 
korú személyt elérjünk, és felvilágosító tevékenységünkkel minél inkább felkészítsük az őket 
érintő bűncselekmények ( nyaklánc- táska kitépés, trükkös lopások, besurraná~ok) 
megelőzésére, illetőleg szükség esetén kivédésére. 
Ennek érdekében minden a kerületben ismert civil szervezetet és idős szervezetet megkerestünk, 

és ahol sikerült az együttműködésre lehetőséget találni, ott előadásokkal, beszélgető fórumokkal 
igyekeztünk az érintetteket jó tanácsokkal, ismeretekkel ellátni. 

Ez a tevékenység első sorban az idős klubokban, nyugdíjas otthonokban valósult meg. Ugyanakkor 
a kerületi egyházak köreiben szerveződö idős klubokat is felkerestük, valamint a tematikusan 
szerveződő csoportokat is, mint a stroche-osok egyesülete, valamint a nyugdíjas pedagógusok 
egyesületének programjain is megjelentünk. 

Az elmúlt hónapok folyamán az alábbi bűnmegelőzési programokra került sor az idősek körében: 

augusztus 7. de. 9 - ll. óra : 

augusztus 14. de. 10. -11.30 óra: 

augusztus 21. de l O. -11.30 óra: 

során 
szeptember 30. du. 14.-15. óra: 

október Ol. du.14.30. - 15.30.: 

október 02. reggel 8 - 9 óra: 

október 03. de. l 0.-11.30. óra: 

október 04. 14-16. óra : 

október 08. de. 11-12. óra: 

Fővárosi Idősek Otthona, Halom utcai intézményben, 
Biztonság- elővigyázatosság amindennapi tevékenységeknél 

Fővárosi Idősek Otthona, Óhegy utcai intézményben 
Trükkös lopások kivédési tehetőségei 
Fővárosi Idősek Otthona, Gergely utcai intézményben 
Biztonság- elővigyázatosság amindennapi tevékenységek 

Kis Pongrác Közösségi ház Biztonságban otthon, 
áldozatvédelmi lehetőségek 
Pongrác telepi Plébánia idős közössége, Hogyan védjem meg 
magam az utcán ( nyaklánckitépés, táska kitépés)? 
Bárka Mádi utca 89. telephelye, Házi betegápolók képzése 

Fővárosi Idősek Otthona, Halom utcai intézete 
Telefonbetyárok, házalók 
Kis Pongrác Közösségi ház, Támasz Egyesület idős 
gondozottjai számára, 

Áldozatvédelem lehetőségei, családon belüli erőszak 

Román utcai idős klubban előadás 
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október 09. du. 14.30- 16 óra: 

október 09. de. 10.- 12. óra: 

október ll. regge 8 - 9 óra: 

október ll. du. 14. óra: 

október 15. du. 15. óra: 

október 22. du. 14. óra: 

biztonsága 
október 25. de. 10-12. óra: 
előadás 

október 28. de. l O óra: 
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Trükkös lopások kivédési tehetőségei 
Szent László Plébánia Szent Joakhim idősklubban előadás 

Körösi S. Műv. Központ Körösi idősek klubjának előadás 

Bárkal Házi betegápolóknak mini képzés, Mádi utca 86. 

Kis Pongrác Támasz Alapítvánnyal közös program. 
Biztonságban otthon és a közterületeken 

Keresztúri út Idősek klubja előadás 
Trükkös lopások kivédési lehetöségei, okmányaink biztonsága 
Sörgyár utcai plébánia időseinek előadás 
Trükkös lopások kivédési lehetöségei, bankkártyánk 

Idősek Fóruma Körösi Kult. Központban rendezvényen 

Az idős ember, mint potenciális áldozat 
Idősek világnapja alkalmából Bárka szervezésében kiállítás és 
a rendezvényen írásos tájékoztató kiajánlás 

A Havasi Gyopár Alapítvánnyal együttműködésben bűnmegelözési programsorozaton vettünk 
részt, amellyel a kerület három különbözö pontján valósítottunk meg, annak érdekében, hogy minél 
közelebb vigyük az idősek lakóhelyéhez a programot. 
Így július hónapban a Körösi Cs. S. Müvelödési Központban került sor fél napos rendezvényre 
bűnmegelőzés és jogvédelem témakörben az idősek számára, valamint szeptemberben a Pongrác 
Közösségi házban hívtuk össze ugyanebben a témakörben az időseket. Mindkét rendezvényt nagy 
számú érdeklődő kísérte figyelemmel. 
További hasonló rendezvény megszervezésén dolgozunk november hónapra Újhegyen. 

Jellemző tapasztalat, hogy sok esetben az egyedül élő és kevés külsö kapcsolattal rendelkező idős 
ember a potenciális áldozat, leginkább azért, mert nem rendelkezik az elhárításhoz szükséges 
ismeretekkel. 
Életmódjukból adódóan öket a legnehezebb elérni, megszólítani, hiszen nem járnak közösségbe. A 
Bárka házi-beteg gondozóit kerestük meg, és szerveztünk számukra egy mini felkészítő képzést, 
hogy általuk a magányos idősekhez is eljusson a megelözést segítőn információ. 
Bűnmegelözési kordinátorunkon keresztül folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk a 
gondozók számára a menetközben felmerülő kérdések megvitatására, tanácsadásra. 

Az elmúlt hónapok folyamán nagyon nagy mennyiségű prevenciós témájú prospektust ( trükkös 
lopásról, nyaklánckitépésröl, besurranásról, áldozatvédelemröl) osztottunk ki az idősek körében, 
ami szintén segítheti az ö jobb tájékozottságukat 

A prevenciós munkában együttműködünk a kerületi polgárőr egyesületekkel is. Az Alfa Polgárőr 
Egyesülettel a Kis Pongrác szoft mini pályázaton belül részt vállaltunk a bünmegelőzési 
programok folyamatában, így az óvodás korú gyermekektől kezdve az iskolás korúakon át, az 
idősekig mindenkinek célirányos bünmegelőzési programsorozatot és konzultációs lehetőséget 
biztosítottunk fél éven keresztül. 
A programok során szerzett általános tapasztalat, hogy a célirányosan korcsoportoknak 
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meghírdetett programokon nagy érdeklődéssei vesznek részt, így ténylegesen célirányos, az 
érdeklődök problémáira szabott tanácskozásban lehet részük, ugyanakkor a kihelyezett KMB iroda 
előnyeit nem használják ki, a Pongrác telepen lakók nem mennek a fogadónapokon a problémáikat 
a személyesen jelen levő rendörökkel - polgárörökkel megbeszélni, inkább választják a régi 
megszakott megoldást, panaszlevélben jelzik a problémáikat. 

Jelentésemet a fentiek alapján teszem meg! 

Budapest, 2013. november 06. napon 

Olvasta: ,."..- C-----~ 
dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Kapitányságvezető 

RZSNEO _3.90.49.9 (Oli 00-3963.5568-BUEG··-640041797-001 A9202309E-.1%3.5864 J 

~Vrtl 
Kovácsné Koós Judit r. őrgy. 
bűnmegelőzési kordinátor 


