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Budapest Józsefvárosi onko rmányzat
Kćpviselő.testtĺlete számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselŕĺ-testĺi.|ęti iilés irĺőpontj a:2alf . sze.pte'mbeĺ 20. . sz. napiľend
Tárgy: Megismételt beszámoló a BRFK YIII. keriileti Rendőľkapitányság 201Í. évi
tevékenységérő|

A napirendet ayíIt]zárt iilésen kęll tárgya|ru, a hatźtrozatlrendelet elfogadásához
egyszeľiĺ./minősítettszavazattobbségszĹikséges

ElórÉszÍľo szBRvBzeTI EGYsÉG: Polgáľmesterĺ Kabinet

KÉszÍľeľľe : Polgármesteľi Kabinet /LA<Á)|'á \c ;9&- *-

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS :

{q\ Ą

JocI roľľR oLL. \,-fr,Á.

BETERJESZTÉSRE ALKALMA S :

Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottsźĘ' szźlméü a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|őtetjesztésmegtárgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület !

A RendőrségrőI sző|ő 1994. éví )ooilV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 8. $ (4) bekezdésében,
valamint a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének I9l2009,N.06.) szálmil
rendeletének (SZMSZ) 17. $ (2) bekezđés g.) pontjában foglaltak a|apján a BRFK VIil.
kerĹileti Rendőrkapitanyság 2011-es tevékenységéről szóló beszĺímolót terjesztett elő a
Képviselő.testiilet 2012. ápľilis 19-i iiléséľe. A Képviselő-testtilet 12912012. (tV. l9.) sz.
hatźrozatáva| abeszźtmolót nem fogadta el.

Az Rtv. 8. s (5) bekezdése értelmében ,,Ha a beszómolót a települési önkormányzatok
tÓbbsége, illetőleg a meglei (fővárosi) önkormónyzat nem ÍOgadja el, három hónapon beliil
újabb beszómolót kell tartanl.', Salgó LźszIő kapitanyságvezető tn 20|2. július I9-én
személyesen hozta be a Polgármesteri Hivatalba a megismételt beszámolót, melyet _
tekintettel alľa, hogy fUlL.július 19. és 2012. szeptember 20.közottrendes testiileti ülés nem
keľült összehívásra _ j elen Ĺilésen terj esztek a tiszte|t Képviselők elé.

TR KEZETT
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Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló _ megegyezve a 20|2. ápľilis 19-i iilésre
benýjtott beszámoló tartalmźpa| _ a ľenđőľkapitányság 20I|. évi tevékenységére, a keľĹilet
közbiztonsáąihelyzetéľe, annak javítása érdekében tett intézkedésekľe, valamint az alcľualis
feladatokľa vonatkozó infoľmációkattaľta|mazza,L<legészítve a Kapitányságvezetó tr á|ta|írt
levéllel.

Kérem a tisztelt Képviselő.testiiletet, hogy a fentiek éľtelmébęn az alábbihatfuozatijavaslatot
fogadja el!

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-tęstiilet úgy dönt, hogy a BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitĺínyság 20|I. évi
tevékenységéľől szóló megismételt beszámolóját tudomiísul veszi.

Felelős: polgármester
Hatándő : 20 |2. szeptember 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

Budapest, f012. szeptember 20.

Tĺirvényes ségi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásábĺíl:

, ,,tf/- ľ^bzbűI . /lL?.z
Dľ. Mésžáľ Erika

a|jegyző
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. DR' rocsls ľ,tÁĺÉ
POiGé't{MEsl.[ĺą

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képvlselő.testtilete
részére

Tiszte|t Képviselők!

Tekintette| arra, hogy a BRFK V|||. kerü|eti Rendőrkapitányság 2011-es tevékenységérő|
szó|ó beszámo|óját a Képvise|ő-testÜ|et 2012. ápriIis 19-i ü|ésén nem fogadta el,
szükségessé vá|t annak újbó|i - a vonatkozo jogszabá|y szerĺnt három hónapon be|Ü|ĺ -
benyújtása'

Mive| a Po|gármesteri Hivata|ba a megisméte|t beszámoló 2012' jú|ius 19-én kerü|t
benyÚjtásra, azt je|en testü|eti-ü|ésen tudom csupán a tiszte|t Képvise|ők e|é terjeszteni,
tekĺntette| arra, hogy a Képvise|ő-testÜ|et 2012. jú|ius 19. és 2012. szeptember 20. kozött
rendes testü|eti Ü|ést nem tartott.

A fent |eírtak okán, kérem a T. Képvise|őket, hogy e|őterjesztésem sürgősségi benyújtásának
indokait e|fogadni szíveskedjenek!

Budapest, 2012. szeptember 20.

poIgá rmestera
,,
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Budapesti Rendőr.főkapitányság
VIII. keľiĺleti Rendőrkapitányság

vEzETŐJE

l084 Budapest, Víg u' 36. 1431 Budapest' Pf : l6l Tel: +36/1 477.3.1|0 BM: 48-l00
Fax: 48401 e-mail: salgol@budapest.police.hu
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Szám: 0L 080-7 25 12012. átt. Táľgy: Besziímoló ismételt
megktildése

Hiv. szám:
Ügyintéző: Salgó Ltĺszlo r. őľnagy

Dľ. Kocsis ľĺ.áté polgármesteľ úr
tészére

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu áro s Polgarmestere

Budapest

Tisztelt Po lgiírmester úľ!

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros képviselőtestülete 2012' ápľilis 19-én nem fogadta
el a Budapesti Rendőr-ťokapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitányság 2011-es munkájáról
szó 1ó beszámoló jelentést.

A Rendőľségi Törvény III. Fejezet 8.$. (5) bekezdése alapján mellékelten megküldöm a

kapitźnyźry 201 1 -es munkájáró| sző|o beszámolót jelen kiegészítéssel.

Kapitrányi beiktatásomkoľ a képviselő testiiletnek azt ígéfiem, hogy minden körülĺnények
kozött arra fogok törekedni, hogy az önkormanyzat torzításmentes képet kapjon mind a

Rendőľség munkájáľól, mind az ań. je|Iemzo számadatokľól.

A 20|1-es beszámolő torzitásmentes és valós képet mutat, azt mindenkoľ vállalni tudom és

fogom is. A beszámolóban rögzített szánadatok megfelelnek a statisztikai bázisév minden
kĺitéľiumának. A bźĺzisév pont aľľa volt hivatott, hogy előszor egy tiszta, reális képet mutató

rendszert építsünk fel, amelyből a későbbiekben |áthatővá válnak tendenciák is.

Azza|, hogy a Képviselőtestület nem fogadta e| az éves beszámolót aľľa saľka||ta a
kapitanyságot, hogy mindinkább igyekezzen a jövőben megfelelni a tĺĺĺsadalmi igényeknek, a
lakosság, az önkormányzat és a szakma elvárásainak, A je|zést megértettük, 20I2-es évünket

abeszámo|őhozfryott polgármesteri és képviselői kľitikákľa va|ő reagtiás jegyében építjük
fel. Számos olyan programot sikerült a megvalósításig érlelni, melyek zźiogai lehetnek egy
gyoľsabb infoľmációĺíramlásnak és egy hatékonyabb rendőrség múkodtetésének.

A képviselői jelzéseket havi rendszerességgel fogadjuk aKozbiztonsági kerekasztalok soľán

illetve az ÍĄjáépített koľzeti megbízotti rendszeľ és az eléľhetőségi garanciák is abba az
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lľtlĺyba mutatnak, hogy a lakosság részérę egy gyorsan reagźĺ|ni tudó és elérhető ľendorséget
üzemeltessünk Jó zsefu áro sban.

A lakosság és az onkormányzat általmegjelölt ň pľoblémafoľrásokľa, úgymint kábítószer és

pľostitúció, első számí prioľitásként reagźi' a rendőrség. Ennek jegyében folyamatosak a
końisń'asági és körĺjzési akciók az tn. ,,kźlbitőszercs'' háeakban illetve azok környékén. A
kerületben jelen lévő prostitúciót ugyancsak folyamatos rendőri ellenőrzésekkel és a
jogszabźiyok á|ta| adott keretek széles kclrű kihasznźiásával igyeksztink visszaszorítani.

Megjegyzendő, hogy a kertileti ľendőrkapitźnyság tobb mint 300 ľendőre20l1-ben is a nap
24 őtźĺjźhan jelen volt a kertiletben és a rendkívüli munkaterhelés mellett is igyekezett
biztosítani a kerületben é1ő emberek biztonságát ésjavaik megóvását, ennek érdekében tobb
mint 10000 állampolgaľi bejelentésľe ľeagáltunk és 115 ezet őrában teljesítetttink köaerĹileti
szolgálatot.Ezthlleĺigazo|ja a dokumentáltan kimutathatő és a frvaľosban keľtileti szinten is

legkiemelkedőbb eredményesség bűnelkovetők elfogása és előállítása vonatkozásában.

Amennyiben a képviselőtestület azza|, hogy nem fogadta eI a 20l1-es beszámolót, jelzéssel
kívĺánt élni, hogy a lakosság nem elégedett, úgy azt akapitźnyság megértette.

Á[áspontom szeľint a VIII. kęľületi Rendorkapitányság a ZOIl-es évben innovatívan és

rendkívüli terhelés közepette állt helý és tartotta, javította eredményeít. Az, hogy tarsadalmi
folyamatok milyen iľányokba mutatnak, magas a munkanélktiliség és rossz a gazdasági
he|yzet, a lakosság elszegényedik és ezen tendenciák magukkal vonják a köĺerületi
bűncselekmények számának novekedését és egyéb jogsértések megjelentését nem lehet

befo lyás s al a rendőrsé g hatékonysá gának me g ítélé séľe.

Tisztelettel aľľa kérem Polgaľmester uľat és a keľület képviselőtestületét, hogy döntéstik során
vegyék figyelembe annak a több mint 300 tisztességesen dolgozó rendőrnek az á|dozatos
tevékenységét és elért eredményeit amelyet a kerület érdekében kifejtettek, ugyanis a szakma
elvárásainak maradéktalanul megfeleltek.

Az eredetileg beterjesztett 20l1-es beszámolót az ítt leírtakon túl sem kiegészíteni sem
megváLtoztatni nem kívánoĺą hiszen tartalmazza a 201l-es év eľedményeit és hirínyosságait
egyaúnt,

Rendőľkapitĺĺnyként buom abban, hogy az eddig is példa éľtékű együttmiĺködés és kapcsolat
továbbľa is megmaľad és nem kell a rendőrkapitányságnak bizalomvesztéssel szembesülnie az
onkoľmany zat r észér o|.

Budapest, 20II'július 1 8.

ľ. őľnagy
gvezető
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Budapesti Rendőr.főkapitányság
VIII. keľületi Rendőľkapitányság

VEZETOJE

1084 Budapest, Víg u.36. l43l Budapest, Pf': 16l Tel: +36/| 477-3710 BM:48-l00
Fax: 48401 e-mail: salgol@budapest.police.hu

oľro nivĺÁľ Y Z ATI BE S ZÁM ot ó

A B udapesti Rendő r.főkapitányság
VilI. keľĺileti Rendőľkapitányság

2011. évbe n v égzett tevékenységéľől

Budapest, 20t2. április 1 0.
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BEVEZETO

Tisztelt Po lgiíľmester Úr, Tisztelt Képviselőtestület !

A Budapesti Ręndőr-ťokapitanyság VIII. keľületi Rendőrkapítányságźlnak teljes személyi
állománya a 2O|1-es évben is az ti|ampolgárok jogainak tiszteletben tartásáva|, a rendőri
tekintély megóvásával hatźrozottan, törvényes és szakszeru rendőri intézkedések
végrehajtásávalés kellő tolarenciával végezte munkáját és teljesítette e|okányzott feladatait.

Józsefuáros a füváros belvárosi tésze, viszont sokszínűségére tekintettel csaknem egyedülálló
a buđapesti kerĹiletek között. Nemcsak számos nemzetiség telepedett le és él, kereskďik,
dolgozik a keľületben, hanem a lakók taľsadalmi széleskoľusége is szembetűnő.

Józsefuáros 11 negyedből áll, de a bűncselekmények elkovetésének szempontjábóI négy
nagyobb, eltérő jeleket mutató terülęti egység emelhető ki, melyek az a|thbiak:

1. Palota negyed: a kerület legnyugatibb része, a Jőzsef és a Múzeum körut á|ta|hatátolt
teľület. Kozbiztonsági szempontból kedvező képet mutat gépkocsi-feltoľés és

gépkocsilopás tekintetében, amely bűncselekménýípus a terület sajátossága volt,
azonban napjainkbaĺ ez mtĺr csak csekély mértékben jellemző. Bűnügyileg kevésbé
fertózott, a lakosok voltaképpen a szubjektív biztonság&zet megléte miatt igénylik a
ľendőri jelenlétet.

Százados úti lakótelep és vonzásktiľzete: ęz az ovezęt kozbiztonságilag megfelelő,
brinügyileg kissé fertőzött. Itt ta|źihatő az MTK Budapest FC sportlétesítménye a
Hidegkúti Stadion; a BKV Előľe FC csapatának otthont adó BKV Stadion, továbbá
tobb nagy multinacionális cég irodái lelhetőek fel.

TÍsztviselőtelep: a,,negyed', Jőzsefváros keleti végén, azult1ĺ út és a Kőbányai út

kozti területszakaszon található. Közľęnd és kozbiztonsági nézőpontból igen eľős,

bűnügyi szempontból a keľtvárosi részekĺe je||emzo, gépjárművel kapcsolatos
bűncselekmények elkövętése az isméľve.

Be|ső Józsefváros: az előbbiektől merőben különböző, egyuttal a legnagyobb
keľĹiletľész. A VIII. kerĹilet ko4ponti tészén, frekventált területęn helyezkedik el, a
Jőzsef körut és aZ orczylFiumei utak között, észak-déli kiterjedésében teljes

Józsefuárost lefedi. Közbiztonság vonatkozásában a leginkább kérdéses és változatos
terület, rendőri szemszögből a leginkább éľdekelt. Jellemzőek a kĺjzterülęti és
gazdasági bűncselekmények' szabálysértések; a mindennapok részét képezi a
kábítószer és a kábító szerhez kapcsolódó jaĺulékos bűncselekmények, a lopástól a
pľostitúcióig. Kizárő|ag a kozrend folyamatos felügyelęte és céhatos feĺlrúartása,
ellenőrzésę által lehetséges a rend kialakítása és megtarÍtsa.

Kijelentheto azonban, hogy a keľület mindęn egyes ľésze igényli a rendőľi jelenlétet, bár
mindegyik területen más-más indokkal. A prostitúció és járulékos cselekményei, amelyek a

lakosságot leginkább krhta|jźk folyamatos feladatként jelentkeznek. Ennek visszaszorításábaĺ
a térfigyelő rendszer szakszeru a|ka|mazása és az állandó, fokozott rendőri jelenlét hozhat
jelentős eredményeket.

f.

3.

4.
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Mindazoná|ta|, a kíví'ilálló szemlélő szämára is egyértelmúnek tűnő problémákkal egyĹitt is
kezelhető a kerület, báľ rendőri szempontból nagyon sok munka van vele. A lakosok a
rendőrséggel a lakossági forumokon elhangzottak alapjrán elégedettek és elfogađóak, de ktjzel
sem baľátkozóak.

207| nyaru őta érezhető egyfajta biztonsági deficit a kerĹiletben, ami többek kĺlzott azutcai
prostitúció |áthatő emelkedését ielenti. Ennek oka rendőri oldalľól oda vezethető vissza, hogy
egy jogszabály éľtelmezési döntés alapján 2011 augusztusa őta nem láthat el rendőľ megbízási
szerzÍĺdés a|apján kozteruleti szoIgá|atot. ami konkľétan két autó mínuszt je|ent a keľületben
napszakonként. Korábban a térfrgyelő ľendszerhęz volt két ,,vonuló'' gépkocsi kapcsolva,
mely gépjármúvek kizáĺő|ag a térfigyelő központ külđéseiľe ľeagáltak. Ez a két gépkocsi
jelenleg hiányzik a közteľületľől és ennek a hiánynak érezheto hatásai vannak.

A20I2-es év egyik kiemelt feladataként jelentkezik tehát a lakossági biza|omérzet és a gyors
reagálás megtartásán tul a rendőľség-lakosság kapcsolat szorosabbá filzése és a keľületben
rendelkezésre álló ető-eszkozpaľk raciona|izźitabb újragondolása és a szükséges változasok
megtétele.

201 l-es év legfontosabb célkitÍĺzések voltak:

o Az állampolgárok szubjektív biztonsźryérzetének további növelése érdekében a
,,látható, elérhető, reagáló rendőrség', koncepciójának eľősítése, így a reagźiő
képesség hatékonyságának novelése;

. az állami ünnepek' tĺimegrendezvények zavarta|an lebonyolításának garantá|źsa;
o a rendőri biztosítások törvényes és szakszetu végrehajtása, különös tekintettel 20II.

első felévébęn az Európai Unió soľos elnökségi foladatainak ľendőri biztosítása;
o a kerületben fellelhető illegális munkavállalók kisziirése;
o illętékességi terĹiletünkön (kiemelten a piacokon és vonzáskörzetükben) a csempészett

és hamis ĺáruk, valamint forgalmazőlk felkutatása;
. aköz|ekedés rendjével összefüggő helyi problémák kezelése;
o a gépiátművekkel kapcsolatos bűncselekmények számźnak csökkęntése, a feldeľítés

hatékonyságának növelés e;

o a szílrő- kutatómunka minél szélesebb könĺ és hatékonyabb alkaknazźsa;
. a családon belüli eľőszakos bűncselekmények megelőzése, megszakítźĺsa és

felderítése;
o a kiskorú búnözés megelőzésére tett intézkedések megeľősítése, szélesítése;
o akábítőszeľ bűnözés elleni harc hatékonyságának növelése;
o 20|1. szeptember 1ĺ-énmegtaľtott kerületi helyi népszavazásravaló felkészulés;
o 2011. szeptember 26-tő| elľendelt koztisztasági és közbiztonsági fokozott ellenőľzési

akció hatékonv kivitelezése.

Az évek óta folyamatos megelózo-, és felvilágosító munkát nagy aktivitással végeztlk a
tavalyi évben is a veszélyeztetett. koľosztályoknál (gyermekek, idősek) és csopoľtoknál. A
búnmegelőzés teljes eszkoztźrźĺ felhasználva sokfele módon hívtuk fęl a figyelmet a
leselkedő veszélyekľe, de sajnos továbbra is találkoztunk olyanokkal, akik nem akaľtak,vagy
nem vęttek tudomást a sértetté válás kockázatakő|, csak amikor abaj megtörtént.
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A keľtilet elĺiljáľóitól, önkormányzat képviselőitől, az 'lĺltézmények vezetoito|, a lakossági
foľumokľó| érkęző visszaje|zések továbbľa is pozitívak voltak, melyek nagyon fontosak
szĺĺmunkľa, meľt megerősíti azt a tudatot, hogy munkrínkat jól, hatékonyan végezzlik és ezt
mások is észreveszik.

Azt |e kell szögeiĺni, hogy a 20l1-es év statisztikai bázisév volt. A btĺrrügyi ľégiók
megsziintetését kĺjvetően a statisztikai adatszo|gáItatási ľendszet fővźtrosi szintrí áttekintése
megtörtént és az egységes gyakoľ|atottlizte ki célul a rendszer.

A 201 1-es brĺnügyi statisztikai adatok a reális képet mutatják, a Rendőrség
eredményességének vagy eredménýelenségének mérése ezen adatokhoz való viszonýtással
már ténylegesen méľhető lesz a jovőben'

osszegezve megállapítható, hogy a Budapest Rendőr-ňkapnźlnyság VIII. keľületi
Renđőrkapitánysága a201I. évben is kiemelkedő szinten teljesítette feladatait és toľekedett a
kerület i kö zrend és ko zbinons ág me g sz íIźr dításźr a.

Közrendvédelmi osztályunk eredményessége példa nélküli a Fővárosbarl, akozĺendvédelmi
statisztikiík a|apján minden lényeges kategóriában magasan az e|ső helyen zártllk a 2011-es
évet.

I. vEZ[.TÉ)s _ InÁľyÍľÁs

A'szewezetben, a szervezeti stľuktúľában és a vezetők személyében bekłivetkezett
változásot azok okai és hatásuk a tevékenységľe

Allhoz, hogy eređményesen tudjuk múködtetni a rendszeľt, szemléletvźitásra volt sztikség.
EzenváItozások végľehajtásźůloz egy stabil, a beosztottak által elismert paľancsnoki állomĺány
kialakítása volt a cél de sajnos a fluktuáció a kapitánysäg vezetői állományát is komolyan
érintette.

Az év folyamán az a|źhbi vezetőivákozások illetve beosztásban megerősítésként kinevezések
t<irténtek:

- 2011. jaruźr l-jei hatállyal Salgó Lászliő r. íĺrnagy, megbízott kapitrányságvezetó
kinevezésre keľült kapitányságvęzętőnek

- 2011. augusztus 1. napjával Fuxreiter Róbeľt ľ. őľnagy, kapitányságvezető-helyettes
étthe|yezésre keľült a BRFK IX. keriileti Rendőľkapítárryág źl|ományába
kapitányságvezetőnek

- 2011. augusztus 1-jei hatá|Iyal Wieszt Feľenc ľ. őľnagy kapitányságvezető-helyettesi,
oláh Zsolt Lász|ő r. alezľedes bűnügyi osztáIyvezetői és Dauda ľ ĺárta r. hadnagy
v izs gá|ati o sztá|yv ezetői me gbuást kaptak

- 20II, február l-ével a Készenléti a|osztźiy megbízott vezetóje Nagy Akos r.
főhadnagy

- 2011' március l-jei hatállyal dľ. Nagy Anita ľ. főhadnagy Yizsgá|ati Alosztály II

v ezető jének lett kinevę zve
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- 20|1. június l-jei hatállyal Baľkĺó Magdo|na r. főhadnagy Vizsgálati Alosztály I

vezetőjének lett kinevezve
- 2011. szeptember l-jei hatźilya| Kazup lĺva ľ. hadnagy a bűnüldözési alosztály

megbízott vezetője
- 2071. október |6-aihatźl|yal Kada Erzsébet ľ. őľnagy a Hivatal kinevezett vezetője
- 20I|. november 05-ei hatállyal Béres Jĺĺzsef Sándoľné ľ. százados Központi

Közlekedési Szabályséľtési Alosztźĺ|y vezetője; Juhász István ľ. főhadnagy Központi
S zabálysérté si Előké szítő Alo s ĺáLy v ezetője kinevezés se l.

A szolgáIati feladatok végreInjtźĺsáta iľányuló vezetoi akarat érvényesülése, a
parancsnoktáľsak személyes példamutatása mintaszerti. Alapkövetelmény a vezetői
példamutatás, a szakmai munka előtérbe helyezése, továbbá az źĺl7ománrryal való közvetlen
töľődés.

Ezek egyĹittese alapozzameg továbbra is feladataink eredményes és hatékony végrehajtását és

teszi lehętővé a beosztotti állomány munkateljesítményének pozitív kćnyba töľténő terelését.

A parancsnoki tervező, szen,ező, e|emző.éľtékelő és ellenőľző munka színvonala

A kerületi Rendőľkapitányság feladat végľehajtásának szabáLyozotÍsćtga, kooľdinálása
megfele1ő.
Az ęlmúlt évben kezdődĺjtt és napjainlľa is jellemző jelentős' gyors titemű jogszabá|yi

változásokat a kapitźnyság vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri, hiszen mindennapi
feladataink e||átźsát nagyban befolyásolják. Sziikség esetén igénybe vesszük a BRFK
szaktrźnyitó szerveínek segítségét a leghatékonyabb megoldások kiválasztása és végrehajtása
érdekében.

Az e|emző-értékelő tevékenységiink tapaszta|atai a vezetői értekezleteken ľendszeresen
felhasználásra kęľü]nek. Az értékelés eredményét és az ęllenőrzések soľán felmeľĹilt
problémrĺkat egybevetve konkľét feladatok meghattlrozásáľa kertilt sor a végľehajtásért felelős
személy és hatáľidő kijelölésével. A végrehajtást követően annak hatékonysága keľült
ellenőrzésľe, sztfüség esetén újabb feladatok végrehajtásanak e|ólĺányzásával.

Folyamatos elemző-értékelő munkával térképeztiik fel a kertiletbęn a regisztrźit
bűncselekményeket, különös tekintettel a súlyozott/kiemelt biĺncselekményekĺe (rablás,
betörés, gépjĺírműfeltoľés és gépjáľműlopás). Ezen adatok a|apján a mindenkori
közľendvédelmi és bűnügyi helyzetnek megfeleloen kęľült vezénylésľe a köaeľületi szolgálat.

A szqvezeti egységek parancsnokai ę||enőrzési tevékenységüket a számukľa meghatározott
belső és helyi utasítások, intézkedések, illetve ellenőľzési ütemterv szeľint végezték
folyamatosan. Az ellenőľzések folyamatossá tétele által megfelelő időben kerül sor a
hiányosságok illetve szabtiyta|anságok fe|tźlrására, megelőzésére, megszüntetésére.
Folyamatos elvaľás volt a vezetőkkęl szemben, hogy a sajźtt, szakźtgukon belül önállóan is úgy
igazítsttk az e|lenorzési tevékenységüket, hogy az a problémás tęrületekľe iľányuljon, ezéůta|
javítsa azok műkodését.

A végrehajtott ellenőrzéseink a szak'rnai feladatok végrehajtásának szabá|yozására, azok
magas szinten tartására iľĺányultak. Felettes szeľveink ellenőrzéseinek megállapításaiból

ĺ.;
I

I.
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elmondható, hogy vezetési-, iľanyításĹ, ellenőrzési rendszeľünk és gyakoľlatunk megbízható,
céloľientált, hatékony.
A kapitányságon a külső szervek által foganatosított ellenőrzések során súlyos hiányosság
nem került fettáĺásra, a kisebb hiányosságok vonatkozásźtban a szükséges intéZkedéseket
minden esetbęn megtettük.

Az áilomálnyľól való gondoskodás helyzete

Az áIkomźlny munka- és élętkörülményeinek javítása érdekében igyekezttink..előrelépéseket
tenni, amennyiľe ezt a BRFK költségvetése és a VIII. kerület Józsefuaros onkormányzata
által nyújto tt támo gatások lehetővé tették.

Az źů|omźlny megtartása és a munkakoľĹilmények javítása érdekében nagy segítség volt a
részünkre az önkormźtnyzat áIta| tęclnikai eszközok beszerzésérę és a szakmai munka
elismerésére biztosított pénzkeret.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az á||omány tisszekovácsolásaĺa, mely érdekébe 20|1-ben két
rendhagyó képzésen (intézkedéstaktikai stressz képzés, sza|łnai angol nyelvtanfolyam) is tészt
vehettek az źůlomáĺy tagtrai. Továbbá ismét megszervezéste kerĹilt a kapitányság évzźľő
vacsorája, melyen a résztvevok szána eléľte a 300 frt és ahol 130 ő vehetett źú az
onkoľmanyzattól jutalmat. Említést érdemel, hogy e1y trjítő kezdeményezés áka| 4
kategőriában (az év paľancsnoka, közrendvédelmi munkatársa, bűnügyi munkatáľsa, hivatali
munkataľsa) az állomany titkos szavazäs ítjźn vá|asztotta meg aZ általuk affa
legérdemesebbnek tartott személyeket, akik kiemelt pénzjutalomban és trárgyjutalomban is
részesültek. A jutalmazottak: Wieszt Ferenc t. ornagy, Náľai Ba|źns r' őrmesteľ, Dósa Zso|tr.
főtör zszászló s és Ricz Judit koľmánýisztvise lő .

Az á'||omźtny megtaľtásában nagy jelentoséggel bÍró lakásgondok enyhítésére a Józsefuáros
Kozbiztonságáért Koza|apitvźlĺy áItaI a kapitányság részére haszná|atra felajánlott L2 lakźs
mindegyike hatźrozat|an idejű lakhatást biztosít valamelyik kollegánk számára'

A fentieken túl a rendőrkapitźnyság valamennyi infoľmatikai munkaállomásľa lecseľélésre
került és gazđagodtunk 6 szo|gźiati gépjármiĺvel is, melyeket hatźtrozat|an időre adott
haszrrálatunkban az onko rmźnvzat.

EGYES SZAKTERULETEK ERTEKELESE

L Bíĺniigyi helyzet

A biintetőeljarások |efo\ltatását a Y:.zsgá|ati osztá|y két a|osztá|ya (Yizsgá|atí a|osztźiy I.,
II.), valamint a Bűntigyi osztá|y három a|osztá|ya (Gazdasáryvédelmi a|osztáIy, Biĺnüldözési
a|o srtá|y, Készenléti a|o sztá|y) v é gzi.

[',
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A bűnügyi szakteľülęten avusgált tigyek száma az a|źhbiak szeľint alakult:

201L.
Eľkezett

felielentések 7049

Nyomozás
elľendelések

8536

Befeiezett üeyek 8528
Folvamatos ücvek 1349

Vádemelések 2288
Eredményes
nyomozás

befeiezések
2164

Eľedménytelen
nyomozás

befeiezések
5r36

Regisztľált
bűncse|ekménvek

853ó

A keriiletben elkövetett kiemelt biĺncselekmények szátmszakL|as' az a|ábbiak szęrint alakultak:

2011.
Betöľéses lopás 697

Gépkocsi feltłiľés 674
Rablás 183

Génkocsi looás 71

Visszaélés
kábítószerľel

482

A fenti adatok kiegészítéseként elmondható, hogy a kapitányságra 20|1. évben |123-a|
kevesebb elľęndelt nyomozás étkezett' mint az ę|őző évben' ugyanakkor 1125-eI kevesebb
ügyet is záľtunk le.

osszehasonlítva a kapitányságra érkęzętt összes bűnügyi ügyiĺatot a vádemeléssel,
vádha|asztással, a bíľóság elé állítással valamint a megrovási javaslatta| befejezetett ügyek
szämáva| megállapítható, hogy a vádemelési javaslattal befejezett ügyek száma, az érkęzett
cisszes bűnügyi ügyiľat 32,4 oÁ.a.

A kapitányságYizsgáIati osztźiyźn folyamatban lévő büntetőeljárásokban átlagosan 20 és 40
ň kcjzött szerepe|nek előzetes Ietaftőńatásban lévő gyanúsítottak. A teľhelést fokozza,hogy a
fiatalkorúak tigyészségének felügyelete alá tartoző ügyekben soľon kívül vagyunk kötelesek
eljárni.

A bűncselekménýípusok szźtmának alakulása szempontjából megállapítható, hogy az
erőszakos jellegű bűncselekmények száma csökkent, ezek kcjzül is kiemelkedően a
garázdasźę szálma esett vissza. Csökkent továbbá a testi sértések ügyében elĺenđelt
nvomozások sziĺma is.

L,

I

I
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A kerület jellegéből, elhelyezkedéséből valamint a lakosság osszetételébol adódóan
nag1mértékben növekedett a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma, ezen bęlül is
a fogyasztásé. A rendőľégi eljárások szźtmźnak drasztikus emelkedése sikeľ, hiszen a látens
bűnelkövetésből egyre nagyobb szeletet szakítunk ki. f0I1-ben akábítőszeľľel kapcsolatban
fo 1ý ato tt eI1- árás aink száma meghaladta az otszźzat.

Kiemelt bűncselekmények (betöréses lopás, gépjźrmu felttirés, rablás), illetőleg soľozat
jellegű lopások esetén kapitányságunk Biínügyí l Yizsgá|ati osztá|ya lndítványozza aZ
elkovető(k) előzetes |etartőztatásának e]ľendelését, amennyiben annak törvényi feltételei
fennállnak. Az ndítványnak a keľületi ügyészség többnyiľe helý ad és előterjesztésĹik a|apjźn
a Bíľóság ľendeli ę| ezen ĺigyekben a kényszerintéZkedést. Az e|ozetes letaľtóztatás mellett
folyó nyomozásainkban a kényszerintézkedés fenntaľtását a vádemelési javaslattal töľténő
befejezésig' eÍTe iľányuló előteľjesztéstinkkel minden olyan esetben kéľjük amennyiben a
Btintető elj áľás i Töľvényben nevesített fe ltéte lek fennállnak.

A VIII' keľtileti Rendőľkapitányság illetékességi tęľĹiletének bűnügyi he|yzetét az
elhelyezkedésén és a lakosság összetételén tulmenően jelentősen meghatćrozza a magas
átmenő forgalom, a migrációs problémák, valamint az évtuedek óta jelenlévő pľostitúció és

annak járulékos jelenségei.

A VIII. kerületben a vagyon elleni bűncselekmények sáma mondható jelentősnek (lakás-
pince betöľés, közteľületi rablások), ezért a búnügyi téľkép folyamatos elemzése mellett a
fertőzott tertileteken folyamatos btínügyi portyákat szeľveztünk. 20|1-es évben 37 đb saját
kezdeményezésu akciót hajtottunk végre, melyből 12 darab lakásbetörés, 18 daľab gépkocsi
feltĺirés és 7 đarab kćĺbítőszerrel kapcsolatos búncselekmény megelozése és feldeľítése
érdekében keriilt elľendelésrę. Az akció eredményeképp 14 fő keriilt elfogásra gépkocsi
feltörés, 4 ň betoréses lopás, 1 fr ľablás és 4 fo kábitőszerrel visszaélés bűntett miatt.

A kiemęlt bűncsęlekményeket elkövető személyek elfogásában szeľvesen közreműködött a
kapitĺányságon tizemelő térfigyelő rendszer' A közvetlen reagá|ás lehetőségének köszönhetően
kiemelt elfogásaink 70-80 %-a köszönhetó atérťlgyelő ľendszeľ meglétének.

Álta|ános megá|lap ítások. stľaté giai célkitíĺzések:

A bűncselekmények számának emelkedésével kapcsolatban megállapítható' hogy az a
gazđasźĺgí he|yzet alakulásának és a keľiilet sajátos helyzetének is koszĺjnhető. Folyamatos
kĺjzterületi szo|gá|attal, szervezett akciókkal afertőzöttebb teľületeken vissza lehetne szoľítani
a jelentősebb bűncselekmények szźtmának alakulását. A hatékony fellépés kulcsa a koztertileti
jelenlét. Amerĺryiben nincs kellő számű renđor az utcán, a kĺjzteriileti bűnelkövetés
gyako r lat ilag ko ntro 11 á|hatat|an.

Nagyobb hangsúlý kell fektetni a biĺnmege|őzésre, a nyílt felderítésľe. Komplexebben kell
képezni a bűnügyi á|Iománý, mert a - jelenĺeg pár éves tapasztalattąl ľendelkező -
munkatársak a folyamatban lévő Ĺigyekkel is nehezen boldogulnak és nincs is lehetőségtik
arra) hogy a kriminalísztikai szabályok szerint ,,szélesítéseket'' és esetlegesen további
felderítéseket hajtsanak végre. Megfelelő tapaszta|at és gyakoľlat hiányában, nehézkes és
lassú ütemű a kertilet sajátosságaiból adódó magas számű bűncselekményekben folytatott
btĺnügyi és vizsgá|ati tevékenység, nem beszélve a kiemelt, bonyolult megítélésű tigyekben,
vagy e|őzetes |etartőń,atott illetőlęg Íiatalkorú személyekkel szemben folytatott eljárások
lefolvtatásáról.
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A kábítószeľ fogyasztásnak és fiiggőségnek nagy Szeľepe van a bűnelkĺjvetésben és a
bilncselekmények számtnak alakulásában. A munkanélküli bűnoző elemek, a kilátástalan
helyzetben lévő vagy rossz családi és életkoľülmények közott élő fiatalok illetőleg a

prostituáltak és futtatóik körében rendkívül magas a masszív kábítószeresek száma, amelynek
kĺlvetkezménye, hogy a kábítószer megszeruéséhez sztikséges péÍ|Zt brĺncselekmények
elkövetése utjtn szerzik meg. Mivel folyamatosan nő a kábrtőszer fogyasztók és fiiggové
válók szárna, így az elmúlt évek tapaszt a|atai a|apjźn. mivel ęgyre konnyebb ezen szere|<hęz a

rendszeres és alkalmi fogyasztóknak a hozzáférés, várhatőan a jövőben emelkedni fog a
kábítószer hatása a|att elkĺjvetett erőszakos és vagyonelleni bűncselekmények szźlma.

(Elsosoľban rablások, kifosztások és gépkocsi feltorések növekedése várható.)

A fentiek alapján szźtmitaru lehet arra is, hogy a jövőben emelkedni fog a migrációval
kapcsolatos bűncselekmények szttma is, illetve, hogy további, külÍöldi szewezett bűnozői
csoportok telepednek meg a kerületünkben, hiszen számukľa egyértelmiĺ az,hogy a rendőrség
korlátozott kapacitása miatt az ellentik irányuló felderítő tevékenység nem veszéIyezteti
komolyan érdekeiket.

Célunk a 2O|2-es évben, hogy a további nyomozati cselekmények végrehajtása érdekébęn

elhúzódó bűnügyek számát lecsökkentsifü, ami a megfelelő parancsnoki irányítással és

szakmai felügyelettel, valamint a parancsnoki ellenőrző, visszaelleĺorző munkával, végi| az
tigyfe ldo 1go zások idő szerűsé gének j avítás ával érhető el.

Ezentti, kiemelt figyelmet szerętnénk fordítani a meglévő állomány megtartásáľa,
mindemellett folyamatosan feltolteni a bűnügyi állomány hiányző státuszait; az áůIomány

motiválásáľa (utalom, jó munkaköĺnyezet kialakítása). A kézben lévő tigyiratok számźnak
még kezelhető _ körülbeliil 30 aktalfő - szintľe történő beá||íttsa, a Íiatal állomány

,,betanítása'', melyhez szükség lenne mentori tevékenységhez és mentoľképzés eľősítéséhez,

szakmai képzés ek tartástůlo z.

2. Ktizbíztonsdgi helyzet

Jelentős feladatokat rőtt a Kcjzrendvéde]ĺni osztáIyra a 20Il. első felében fiúnius 30-ig) az
Európai (Jnió soros eĺnotrségifeladatainak rendőri biztosítása, melyben aktívaĺr részt vettünk.
A csapaterős feladatokon tul ebben azidőszakban fokozottan keľült végrehajtásra az ország
KözbiztonságaMegszllźrdítasanak Progľamja. Budapest ot végľehajtási területre (régióľa) lett

tagolva ebben az idószakban, melynek során a ,,belvárosi régiót'' Rendőľkapitányságunk
irźnyitotta. Ellenőrzés a|á vontuk a piacokat, bevásáľlóközpontokat, pályaudvarokat,
metľómegállókat, a péĺulntézeteket, üzemanyagtöltő állomásokat és a szćiIodźlkat.
Fokozottabb ellęnőrzés alá vontuk a prostitúciós tevékenységgel fertozott köĺerületeket, a

kereskedelmi- és vendéglátóhelyeket, valamint a sz&akozőhelyeket. KöZterülettinkön
megelőzttik és visszaszoľítottuk a ktjzteľületi szabálysértések közül a koldulást,
szóró lapo s ztźĺst és az er o szakos szé lvédő mo sók tevékenys é g ét'

Az év utolsó negyedévében a leginkább szemléletęs eređményeket az e]ľendelt köztisztasági
és kozbiztonsági fokozott elĺenőrzés biztosította' Józsefuiíros teľĹiletén az ekntút tlzenöt évben

a kozbutonság megsz1|átđitésa területén igen nagy eredményeket ért el a VIII. kerĹileti
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Rendőrkapitányság és társszervei, valamint a kerületi onkormányzat. A lakosság megfelelo
biztonságérzetének ferurtartása a mai napig számta|an felađatot ró hatóságunkĺa, azoĺban
elérkezett az idő, hogy a lakosság mindennapjait zavarő kisebb fokú cselekményekkel is
koncentráltan, feladatorientált an tudjunk fo glalko zni. A

A bevezetett intézkedés a lakosság é|ętét zavaró kisebb fokú szabálysértések megszüntetésére

iĺányult, ktilönös tekintettel a közterület engedély nélküli haszná,|atáta, a kiiztisztasźryi
szabáIysértésekre, a szeszesital engedély nélküli fogyasztására, aZ ebtartási szabźůyok
megsértésére, a kozerkolcs megsértésére, a koldulásľa, a tuzvédelmi szabályalanságoka, a

ktjĺeľületen jogtalanul életvitel-szerúen tartózkodásľa, a tiltott helyeken való dohányzásra,
valamint a kuktnási tilalom megszegésére. Az intézkedés vonatkozik továbbá a nem
önkormányzati hatáskorbe tartoző szabtiysértések visszaszoľítására is' mint a gaúlzdaság, a
verekedés és egyéb testi sértések, lopások, gyalogosokra vonatkozó közlekędési
szabálysértések és a közterületen egyéb, jelen lévő jogsér1ésekre.

A fokozott ellenoľzések soľán az alábbi eľedményeket értük e| 2011 . szeptemb er 26. és 201 1.

november 30. közcjtti időszakľa tekintettel.

kĺirĺizött 2L
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éevét' 20
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Az ellenőrzések 20II. szeptember 26. napjátől kezdődően taľtanak visszavonásig, minden
nap, minclen napszakban, napi ?,4 őrás iĺĺŕjtaľĺamban, vźtltoz,ő 

.létszámri 
eľők hevoná'sź,va|,

ugyanakkor a fentiekben látható kiemelt eľďményekkel. Az akciósoľozat eredményességét
nem csak a fent említett statisztikai adatok támasztjźk a|á,hanem a közteľületentapasń.alhatő
látványos vźitozź.s, valamint az á||arĺpolgráľok részéro| érkező pozitiv vísszaje|zések is.

Törekednünk kellett a keľületi kozterületi szo|gá|at tervszeru lĺányitźsára, összességében a
ľendőrség hatékonyságának fokoztsára, atérfigyelő szo|gźĺ|at és a jarőľszolgá|at összehangolt
lĺźnyítására, a reagáIttsi idő csökkentésére. Ennek eľedményeként a 201|. évben 1.663 fő
elfogására (2010. évben 1.884 fő),4.520 fő e|őá.J.]ltálsáľa (2010. évben 3471l fő) és 543 fővel
szemben (2010. évben 406 fr) biztonsági intézkedésľe keriilt soľ. Ezen eredményekkel
magasan az e|ső helyen állunk a főváľosi keľiiletek ľangsoľában.

A keľületi rendőľkapitányságok kozĺjtti értékelésben az e|fogott és előállított személyek
szárla szerinti mutatókban a|étszźĺrhiány és megnövekedett feladatmennyiség ellenére is az
első helyen végeztĹink avizsgćit időszak összehason|itását tekintve, mint az elĺnúlt évtizedben
mindig. Szabályséľtési feljelentés 9.189 fővel szemben tłiľtént (2010. évben 8,267 fő).

Rendőri jelenléttink a közteľületen állandó. Mobilitásunk és a reagtiő képességtink
he|yzetével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az intézkedéseink során, igen nagy
ęrőfeszítések źlrźtn, de szinte minden esetben tudtuk teljesíteni az e|vźtrhatő reagźiási időt. A
jelentős szźtmű hiány és a folyamatos elvándorlás miatt egyľe tovább nő leterheltségĺink, csak
a próbaidő s állo mánynak kö szĺjnhetjtik j e lenléttinket.

Kiemelt fontosságú feladatként az idegenťorgalmi szezonban a turisták áIta| Iźttogatott,
forgalmas, frekventált tertileteken ) azaz a Jőzsef körúton, Blaha Lujza téren, valamint a

Kőbányai úton közel állandó (segítő és informatív) rendőľi jelenlétet biztosítottunk.

A 2011. évben is közbiztonsági tevékenységünk egyik meghatároző eleme volt a
ľendezvénybiaosítások végrehajtása, melynek során 384 esetben biztosítottunk különboző
rendezvényeket.

Az MTK Budapest FC az elmúlt idényben a másodosztályban folýatta sporttevékenységét.
Ezért a csapatanak a Hideglniti Stadionban megrendezésre került labdaľúgó méľkőzéseinek
ľendőľi biztosításáľa mĺndössze 8 esetben keľĺilt sor. Az év során megtartott
pá|yabiztonsági bejárások alkalmźĺval tapaszta|tak a|apján, véleményünk szeľint a pá|ya
jelenlegi źilapota miatt _ elhelyezkedése, megköze|ítése, műszaki paľaméteľei a|apján _ nem
alkalmas e gy kieme l t ko ckázatű mérkő zé s me gr enđezéséľe sem.

A leginkább éľezhető váitozások egyike a téľÍigyelő szo|gá|at kivonuló állományának
megszüntetése. Jogéľtelmezési döntések Íigyelembe vételével az illetékes elöljáľó
Budapest vonatkozátsában meghatáľozta, hogy a koľábbĺ gyakoľlattal ellentétben a
megbízási díj fejében szolgálatot teljesítő ál|omány 2011 augusztusátĺól kiizteľiileti
fe|adatokat nem |áthat el. A kivonuló szolgáůat megszĺĺnése az intézkedések számát is
jelentősen cstikkentette. Gyakoľlatĺlag 2 jáłrőrzutőva| kevesebb teljesít a nap 24
őr áiá,ů.an szolgálatot Józsefváľos utcáin.
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A téľfigyelő szolgálat kivonuló állománya az év e|ső 8 hónapjában 228 fő elfogást és 785

Íő előái|itálsát hajtotta végľe. Az elfogások kłiziitt tłibbek kiiziitt 70 ktiľözöttet,12 ľablót,
7 gépkocsi feltiiľőt és 18 betłirőt fogtak el és előállítottak 114 Íő bűncselekmény
elkövetésével gyanúsíthatĺí személyt és többek kőzőtt 235 tĺ|tott kéjelgőt. Ez ilz
intézked és i p oten ciál ér ezhető en hiányzik a kii zte ľületľől.

A Budapesti Rendőr-Ítikapitányság Vlll. kerületi Rendorkapitánysäg Közrendvédę|ĺni
osztźiy személyi állománya csapaterős ľendőri biztosításokra 78 alkalommal keľült
berendelésľe, melyen átlagosan 16 fó vett részt összesen 12.480 munkaórában. A
létszámhelyzet illetve a csapatrendőľi tevékenység specifikumai (bevet,źsi ölttjzet, ilĺetve
védőfeĺszeľeĺések, intézkedési tahikák, csapatrendőri továbbképzések) a beosztott állomaĺly
fáĺađt.ságźú. a munkamorál csökkenését, illetve attůszolgtt|atok nagy számát vonta maga után.

Feladatunkat képezte továbbá a rendőri biaosítások nagyszttmű végrehajtása, a csaláđon
belüli erőszakos bűncselekmények megelőzése, feldeľítése, a közlekedés ľendjével
osszefüggő helyi pľoblémák kezelése' a kertiletben fellelhető illegális munkavállalók
kiszűľése, valamint illetékességi területĹĺnkön (kiemelten piacokon és vonzáskörzetiikbeĄ a
csempészett és hamis áruk, valamint forgalmazőlk felkutatása.

Összességében:

Megállapítható, hogy a 2011-es évben a rendęlkezésre áLLIő állomány a parancsnoki
elvĺáľásokat a legjobb tudása szerint teljesítette. Számos feladat - kiemelten a még jelen lévő
prostittició és más a ĺ<nzterületi (koztisztasógi) ľendet sértő magatartások kezelése - haľul a
Józsefuárosi Rendőľkapitányságra, melyek végrehajtásának alappillére a szakĺna1lag
felkészített hely- és személyismeľettel rendelkező közrendvédelmi állomány lenne, azoĺban
jelenleg az źitomtny átlagosan csak két-harom éves szakmai gyakoflattal és tapaszta|atta|
rendelkezik.
Továbbá a Kozrendvéde|ĺni osztěĺ|yrt. sújtja leginkább a fluktuáció következtében fellépő
létszámhiany, melynek következtében a közterületi jelenlét jelentős hiányokat szenvedett. Az
állományra nehezedő fizkai és pszichikai teher miatt egyes munkataľsak a külső keľületek
rendőrkapitanyságaihoz, vagy lakhelytikhöz koze|ębb lévő vidéki kapitányságokľa kéľik
áthelyezésüket, aholvéleménytik szerint nyugodtabb légkörben tudják munkájukat végezni.
Nincs kialakult jĺ]vőképfü, külonosęĄ hogy lakásgonđjuk tĺibbségtiknek megoldatlan és

önálló (a munkavégzés minőségéľe is kiható alapvető biztonságot jelentő) otthon
megszerzéséľę nincs ľeális lehetőségfü. További nehézségként jelentkezik a rendkívül magas

utazásj és megélhetési kĺi ltségek.

Ennek ellenére továbbra is tĺjrekszĹink a közterületek, kozösségi és nyilvános helyek
biztonságának megőrzésére, a mozgóőľök és gépkocsizó járőrök legalább alapszintű
biĺosításáľa. A térfigyelő kameľák segítségével előtérbe helyeztük a célirányos ktildésekkel
és aktív igazo|tatźsokkal a csoportképző helyek ellenőľzését, felszámolását amennyiben a

kĺizrendre, kö zbi*,onságr a v eszé|ý jelentenek.

3. Igazgatúsrendészeti tevékenység
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A 2009. januär 1-jón ľenđszerbe állított Robotzsaľu Integrált Ugyviteli Rendszer
szabtůyséttési modulját még a mai ĺnpig sem tudjuk zökkenőmentes tizemmóđban hasznźini,
a rendszer nem tarta,lmaz - jogszabálynak megfeĺelő - személy-vagyonőri' sem a
kozigazgatási bírságo|<hoz tartoző ügyiratmintźLkat, ezeket az katokat újra kell szerkesztentink
és be kell emelnünk az ađott ügyekhez. Ennek ellenére a Robotzsaru modul bżtosította
lehetőségeket kihasználjuk egészen a határidók figyelemmel kíséľésétől a statisztikai
kimutatások készítéséig.

Az igylratszámunk cscikkent, az igyek tagozođása jelentősen megvá|tozott, az cisszes
ügyiľatok kö zel egyhaĺmada közleked és i bales et'

A Főváros többi kapitányságait cisszevetve:
o A kiszabott pénzbíľságok tekintetében első helyen állunk 76.885.000 Ft, a

bíľságátlagok tekintetében, pedig -29.386 Ft/ĺő- a harmadik helyen.
o határozatok szálma -2576 dąrab- aIapjźtn a Fővarosban a második legtöbb készült.

Figyelmeztető jelzésre vonatkozó és pirotechnikai engedélyezési eljríľás nem volt.

A személy- és vagyonőľi tevékenység területén 2011. évben 394 ugyféI ađta be kérelmét
személy- és vagyonőľi igazo|vány' magánnyomozői igazo|vźtny, biztonságtechnikai
igazolvtny és ezek tevékenységi engedélyę kánt. A beadott kérelmek számźnak emelkedése
azza| magyarázható, hogy a szemé|y- és vagyonori törvény 2006-os hatályba lépését
követően, az elsőként kiadott igazoIvźnyok (közel 900 db) az ídei évben jfunak le, és ezek
megújítása folyamatosan tĺjrténik. A személy- és vagyonőrök, magánnyomozók körében csak
adminisztratív ellenőľzéseket kell végrehajtanunk, azonban a helyi akciókat, fokozott
ęllenőľzéseket kihasználva személyes, helyszíni ellenőľzéseket is végrehajtottunk.

A Budapest VIII. kerületi Rendőrkapltányság á||omanyába tartoző, azonbaĺ Fővárosi
hatásköľtĺ Ktizponti Szabályséľtési Osztály \étszáma, a meghatfuozott feladatok
mar adékta|an és eľe dménye s vé grehajt ásiíra ele gendő.
Az osńáIyra 2011. évben 85.388 db ügyiĺat érkezettbe, 60.546 db ügyiratot postáztunk és

9.957 db ügyiľat esetében futáĺszo|gźiat közremúködését vettük igénybe. A beérkezó
tigyiratok napi źńIaga 400-1200 közé tehető, esetenként ennél is több. Az igylĺatok
tźľolásźůloz szĹikséges lrattźr kialakítasa megtöľtént.

A Központi Szabalysértési osztály Ktjzĺekedési Alosztályźnak feladata a Budapest
kozigazgatási területén, ismeľetlen személy által elkövetętt szabźllytalan parkolási ügyekkel
kapcsolatos szabálysértési feljelentések e|biráIźĺsa. Az a|osztźiy feladata elbírálni azon
szabálysértéseket is, amelyek a szabźi7,t.alan paľkolással szoľosan összefiiggésbe hozhatók.

A Központi Szabálysértĺźsi Eĺőkészítő Alosztály fe|adata a tulajdon elleni szabálysértések,
valamint a feloszlatott taľsadalmi szęrvezet tevékenységében va|ő résnétę| szabá|ysértése
miatt indított bírósági eljáľást előkészítő eljríľások lefolytatása. Az aIosztály feladatkoréből
adódóan végzi a vidéki szabályséľtési hatóságok részéről meghallgatás táĺgyźtbaĺ étkező
megkeresések teljesítését is.

Fentiek a\apjáĺ elmondható' hogy nagyon fontos a napi üg5rmenet e|Iźttźsához szükséges
megfelelő |étszám kieszközlése, hiszen az źi|andő leteľheltség hosszú távon a munka rcvásźra
mehet.
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ilI. FUNKCIONÁLIS FELADAToK

L Humánerőforrús ga7ddlkodlÍs

Személyi állományunk képzése. továbbképzése:

Az Adyligeti Rendészeti Szakkĺjzépiskola á|ta| szervezett egységes bűnügyi szaktanfolyamot
5 fo végzett el eredményesen' Konfliktuskezelő tréninget 1 ffi végzett el. Iskolaľendszeľen
kívüli képzést 1 ň, iskola ľendszeľi képzést 4 fő végzett el. Szakmai együttműködés
keľetében képzésen 2 fo,koze|haľci szemináriumon 3 ň vett ľészt.

Nagy örĺimmel vettek részt állományunk tagsa az Intézkedéstaktikaĺ stľessz képzésen, ahol
több kisebb csoportban egy napos tréning formájźharl elméleti oktatást kovetően extrém
helyzeteket szimulálva szereztektapaszta|atot a jogszerű és szakszeľű intézkedési taktikákról.

Kiemelkedő volt a több mint két hónapon keľesztiil megtaĺtott szakmai angol
nyelvtanfolyam, melynek keľetében tudás szintjükhez méľten, csoportba osztva, rendőri
szakmai nyelvismerettel bővített (Íľásbeli és szóbeli) oktatás fr célja a külftjldi
állampolgarokkalvaló k<innyebb kommunikáció elérése volt. A tanfolyam végén minden részt
vevő sikeres vizsgát tett.

A két képzésen összesen 250 ťő ľendőľ vett tészt a VIII. kerületi Rendőľkapitáĺyság
áI|ományábő|'

Elismerések. iutalmak:

Kapitányságunk munkatársai kozĹil múlt évben 11 ň részesült központi jutalomban' Első
tiszti kinevezését 5 fő vehette át. A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaĺosi
onkoľmányzat pénzjutalomban 130 fot ľészesített, jutalomüdülést 11 fő kapott.

2. Pénziigyi-anyagitechnikaieľőforrdsgazdúlkodús

Kapitányságunk épülete és technikai felszereltsége tekintetében jelentős hiányosságok
mutatkoznak. Az apróbb felujítások, festések ellenére hattlrozottan kijelenthető, hogy
jelenlegi épületĹink máľ nem képes egy XXI. századi, modern, minden igéný kielégítő
Rendőľség múködtetésére, ezźita| az éptilettink teljes felújítására vagy cseľéjére lenne
szükség.

201I. első félévében nagy hangsúlyt fektetttink a munkaköľülmények javitására, Az or- és

Jtrórszo|gá|ati A|osztá|y öltözőjének kialakítása a Víg utcai objektum ľégi fogda
helyiségének źúalakításáva| megtörtént, ezáIta| a kollégrĺk kulturált körülmények közĺjtt
ö ltö zhetnek és a k apit ánys ag á||o máĺyának t erĹilet í t ago|ts ágtt is megszĹint ettük.
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A munkaterhek ellátásának könnyítése éľdekében új, nagy teljesítményiĺ há|őzati nyomtató
rendszer került kiépítésre a kapitányság éptiletében. A parancsnoki (és előadói) állomany
korszerĹĺ hoľdozható szo|gtůatí szźmítőgépekkel (laptopokkal) került felszeľelésre.

Jelentős, |70 infoľmatikaĺ eszkózzeI (|47 db felhasználói és 3 đb rendszergazđai
munkaállomás, 20 laptop, lézernyomtatók, switchek, Scannerek) támo gattakapĺtányságunkat
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat közel |5 millĺó Foľint
értékbęn.

A Józsefuĺírosi onkormányzat 20Il. évre rendelkezésünkľe bocsátott műktidési kii|tségek
fedezésére összęsen 18.5 mĺItió Forintot.

20II. máľcius 28-áĺ megkötott támogatási szeľződésben a Budapest Fovaľos VIII. kerület
Józsefuaros onkormĺínyzata 10.000.000,. Foľint egyszeri tĺĺmogatást nyijtott. A támogatással
hozzájáru|t a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság működési költségeihez, me|y magában
foglalta a technikai eszközök, irodai eszközok beszerzését' kisebb beruhazásokat,
reprezentációt, rendezvények ťlnansziĺozását, gépjátművek tisztźntartását, illetve minden
olyan kisebb dologi kiađást, amely a kapitĺányság szemé|yi állományának napi munkavégzését
megkönnyítette, és hozzźĄátllt a meglévő színvonal emeléséhez.

Józsefuáľos kdzbiztonsági helyzetének taľtós javítása, a jogséľtések megelőzése,
megszakítttsa, felderítése és bizonyitésa. valamint az elkĺjvetők azonosítása és elfogása,
továbbá a kĺjrözött személyek fęlkutatása, elfogása érdekében a BRFK MII. kerületi
Renđőľkapitáĺysága jelentős erőfeszítéseket tesz. E feladatok ellátása azotban a jelenlegi
köriilmények közott igen nehéz. A folyamatos munkavégzést az alapveto komfoľt hiánya is
ĺeheziti. A kapott támogatással a kapitrĺnyság személyi á||omźnya részéte sikerült egy
alapfokú kényelmet biztosítani, a mindeĺľrapi nehéz' magas szintű munkavégzéshez. (hútők'
mikrohullámú sütők, káv éfőzők, teafozok, stb. beszerzésével)

A 2011. november 08-án megkötött támogatási szerzóđésben a Budapest Fovaľos VIII.
kęrület Józsefuĺíľos onkormányzata 8.500.000,- Foľĺnt egyszeri támogatást nyújtott, mellyel
hozzájáru|t a BRFK VIII. keľületi Rendőľkapitánysźą személyi állománya tészéľe a
tobbletmunka péluben történő megváltásához, illetve jutalmazásźlhoz' (Közbiztonsági és

Ko ztisztasági akció 20l 1 . szepternber 26 -tő|)

Józsefuáros közbiztonstęi he|yzetének tartós javittĺsa az önkormźnyzaÍi szabá|ysértéseket
elkövetők elleni hatékony fellépés, illetve az ezzel jáĺő felađatok ellátása a jelenlegi tényleges
|étszámmal csak jelentos többletmunkával valósíthatő meg. Ezen többletmunka részbeni
anyagi ellentételezése elősegítette a magas szintű elváľásoknak megfelelő folyamatos
munkavégzést.

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefuáros onkormtnyzata által biztosított támogatásból
kifzetetésľe került haľom hónapi ti;Jszolgźiat, illetve 11 ő jutalĺnazása, akik példaértékű,
kiemelkedő munkájukkal járultak hozzá Józsefuiĺrosban élők biztonságához. A személyi
jellegű juttatásokon túl a támogatás összegéből a kapitányság bejźlrati poľtál cseľéjéhez
szükséges pénzösszeg nagyobb hźnyađź./- is sikerült kigazdálkodni.

Az onkormźnyzat további támogatásaként kapitanyság részére tartós haszná|atba bocsátott 6
db szeméIygépkocsit.
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20|1. év elso felében keľült sor a BRFK vagyonleltarának felmérésére' mely soriín hiányosság
nem kertilt megźů|apítást a.

3. Hivatali tevékenység

A kapitanyság aďat- és titokvédelmi helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérjtik, rendszeľes,
visszatérő ellenőľzésekkel vizsgáljuk ügykezelők és a titkos ügykezelést végzók
tevékenysé gét, az előÍrások betartását. Titokséľtés, illetve minősített irathiány nęm volt.

A tavalyi évbęn beérkezett f60 darab panasznagy részét a közterület-felügyelők intéZkedése

ellen tett panaszok tették ki, ebből 250 db került iktatásra e tárgykörben 13 db megalapozott
beađvány érkezett, 2I9 đb beadvány a|apta|an vo|t, 2I db áttételľe került más rendőri
szęrvhęz. Rendőľi intéZkedéS elleni panasz 4 db volt, melyből 1 db alaptalan volt és 3 db
źlttéteke került mäs szervhez.

20|1' január 01-jétől a kapitányság ügykezelési tevékenységének teljes átszervezését
hajtottuk végľe. Megszüntetésre keľtilt a Bűnügyi osztźĺLy alosztályainźi végzett átmeneti
kattározás és iktatás. Az iktatás Segédhivatalban való központosítása áttekinthető,
visszaellenő rizhető ügymenetet eredményezett.

4. Kommunikációs tevékenység

A Budapesti Rendőr-őkapttányság VIII. keľületi Rendőrkapitányság 201|. évľe
célkitűzésként hatźtrozta meg a sajtó terén a BRFK Kommunfüációs osztállyal és a helyi
önkoľmány zatta|, médiumo kkal történő fo lyamato s és aktív e gyĹittmúkö dé st.

A VIII. kerület lakosaival a folyamatos kommunikációt fenntaľtva _példauĺ a Józsefvárosi
onkormanyząt hivatąlos újságjan keresztül - állandó ttqékoztatást adtunk az elkövetett
bűncselekményekről, a bűnmege|őzésrő| és az á|dozattáváIás lehetőségeinek ismeľtetéséről.

A BRFK Kommunikációs osztźiy, új proaktív kommunikációs tervezési ľendjének,
Íigyelembevételével kapitanyságunkon kontaktszemélyt került kijeltilésre, ęzzel is segítve a
társszervek munkáját. A tavalyi év sikeresnek értékelhető, tekintettel ana, hogy rendszeÍes,
pontos és mindenľe kiterjedő felvilágosítást nýjtottunk a helybeli lakosok számtra, illetve a
Kommunikációs osztály munkáját is állandó információk közlésével segítettük. Hangsúlyt a
prevencióra helyezttik, megjelenéseinkben apozítív rendőri helýállást erősítetti.ik.

2011. októbeľ I7-én 10.00 &ai kezdette| a Jőzsefuárosi onkormányzat tanácstermében
megrendezésre került az oľszágos Rendőrňkapitźny Űt á|ta| elľendelt Közbiztonsági
Fóľum, melyen részt vettek azY. és VIII. keľtilet ľendőri és önkormányzativezetői, valamint
tobb civil szervezet tisztségviselője' A fürumĺa hivatalosak voltak a helyi koĺrÍliktusokat,
problémĺákat ismero, a lakosokat képviselni képes és a megoldási javaslatokat megfo ga|mazni
tudó személyek, akik a helyi lakosság különböző életkorú csoportjaival, munkájuk, hivatásuk
és egyéb közcéItĺ tevékenységük során gyakran ta|á|koznak. A Fórum célja volt, hogy a

Rendőrség első kézből ismerje męg a lakosság szubjektív, ahatősźĺg felé irányuló elváľásait.
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A hozzászólások több megoldandó területre mutattak ra, igy ktikjnösen: a taľsteľületek
együttmúkodésének fontosságáľa, a keľületek osszefogásának sziikségességére; gtaffĺtizés
elterjedéséľe; gciľdeszkások és kerékpáľosok ,"ľandalkozásétrď,; a rendőrségi segéýonala
lassú elérhetőségre; a koldulás visszatéľo problémájára; kozterüleÍi drogozěts elteľjedésľe.

IV. BUNMEGELOZO MUNKA

A Btĺnügyi osńá|y és a Közrendvédelmi osztá|y fokozott figyelmet foľdít a családon belüli
eroszak á|dozatalĺa' Azokban az esetekben, ahol kiskorú gyermek is van a családban,
hatóságunk haladéktalanul értesíti az i||etékes Gyámügyi osztá|yt vagy a Családsegítő
Szolgálatot az esetleges intézkedések megtétele éľdekében. Hatóságunk a megkötött
egyĹittműkodési megállapodások keretében, folyamatosan kapcsolatottart az Önkormányzat
Gyermekvédelmi osztáLyźnal, Gyámtigyi osztźt|yaval, a Gyeľmekjóléti SzslgáIatta|, valamint
a Családsegítő Szolgálattal. Továbbá kapitĺĺnyságunk kapcsolatot tafi a kerületben mtĺkcjdő
Területi Gyermekvédelmi Szakszo|gźt|atta|, illetve a szomszédos kerületek
Re ndő rkap ittny ságaiv al, Gye rmekvé delm i é s Gyámü g y i o szttiy aiv aI.

Az időskorúak sérelmére elkövetett búncselekmények vonatkozásában meghatároző a

sértettek saját otthonában töľtént jogsértések száma, Az elkövetők, kihasznźiva az idos
személyek hiszékenységét és figyelmetlenségét visszatéľő rendszerességgel kĺjvetnek ęl
lopásokat sérelmükľe.

Ennek éľdekében a keľületbentalá,|hatő, működo idősek klubjaiban folyamatosan megtartásra
kertiltek a felvilágositő, ttLjékoztató előadások. Ezek során a teljesség igényével töĺękedttink a

napi aktualitásokhoz és a kerület btínügyi he|yzetéhez igazođő ismęľetek átadásáÍa, illetve
lehetőséget biztosítottunk - akár a konkĺét eseteken keresztül felvezetett _ állampolgari
kéľdések megvźilaszoltstĺra. A bűnügyi szo|gźiati ág hathatós tźtmogatásáva| az idős emberek
tajékoztatását kiterjesztettiil< azo|<ra a csalási módszeľekre' amelyeket nagy százaLékban
alka|maztak kerületĹinkben a bűncselekmények elkcjvetői. Az ilyen jellegű těĄékońatćlsokat a
jövőben is folytatni kívánjuk, mivel - nem elhanyagolva az á|ta|ános bűnmegelőzési
szempontokat - a közvetlęn kapcsolattartás e foľmája benyomásaink szerint jelentős

mértékben támogathatja a rendőrhatóság és keľĹiletiink lakóinak további közeledését'

Folyamatos a kapcsolattartás a kerĹiletben ta|á|hatő általános iskolákkal, valamint a Panfogó
Feltigyelői Szo|gá|at fiatalkoľúakkal foglalkozó páľtfogóival, mivel nagyon fontos a

megelőzés annak érdekében, hogy a fiatalok ne kerüljenek olyan kornyezetbę, ahol fennáll a
veszélye annak, hogy bűncselekményeket kövessenek el.

v. EGYÜTTľĺÚrooÉs
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Felettes szeľveinkkel, elsősorban a Budapesti Rendőr-ňkapitányság kozponti szerveivel, a
kertileti rendőrkapitányságok vezetóiveljó kapcsolatot alakítottunk ki. A felettes szervektől
kapott utasításokat maradéktalanul végrehajtjuk, a rendszeres vezetői értekęzletek írásos
tájékoztatők és a mindennapi személyes konzultációk megteremtik a szükséges
info rmác ió źtr amlás lehető sé gét.

A Józsefuárosi Koaerület- felĹigyelettel kcizös kĺiaeruleti ellenőľzésekre került soĺ ttjbb
alkalommal, melynek sortn az engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folýatők, a
közterĹiletet engeđély nélküli használók eljárás alá vonása' visszaszorítása volt a cél.

Minden évben kiemelt feladatként kezeljük a vonatkozó normatíviík a|apjźn - ki'ilönĺisen az
idegenforg a|mj szezon a|att - a kerületünkb e |źúogatő ktilfiildiekkel kapcsolatos jogsértéseket.
A keľülettinkben található idegenforgalmi központok, szźilodák. a jelentős nemzetközi
forgalmat is lebonyolító Keleti pét|yaudvar tette szĹikségessé, hogy felméľjük a veszé|yeztetett
helyeket, és jó kapcsolatot alakítsunk ki a szállodák vezetőivel.

A szállodak kíilfoldiek sérelmére elkövetett cselekmények tudomásara jutása esetén, soron
kívĹil éľtesítik hatóságunkat, a ĺyomozźtsaink során pedig gyal<ran kapunk segítséget a
szá||odában tartőzkodő vagy ott megforduló személyekkel kapcsolatban. Sikerült elérniink,
hogy csokkent a külftjldiek séľelmére elkövetett bűncselekmények száma.

Kapitányságunk illetékességi teľtiletén három polgáľőľszervezet működik' Veltik
rendelkezünk hatályos egytittműködési megállapodással, de munkánkat érezhetóen a
mindennapokban nem segítik.

Az onkoľmtnyzattaI való kiemelkedő egyĹittműkodés 2012. május elején egy újonnan induló
progĺamban is testet tilt.

Számos tanulmány tźmasztja azt aIá, hogy a rendszeľváltás óta a lakosság biztonságérzete, a
renđőrségbe vetett általános táľsadalmi biza|om csökkent. Sokszor azért nem éľtesül a
Rendoľség időben olyan eseményekről vagy cselekményekĺől, ahol intézkedési kötelezettsége
volna vagy egyćĺIta|źn a szo|gá|tatő jelleget erősítvén ľendőrségi beavatkozás sziikséges' mert
az źú|ampolgárok nem veszik a ffuadságot, hogy azt a hatóság tudomásfua hozztk. Ez egy
virtuális szakadék a lakosság és a Rendőľség kozött, amelyet minden eszkozzę| meg kell
próbálni áthiđalni és a távolságot a két partkozott csökkenteni.

Ha a lakosság nem megy oda a Rendőľséghez, akkoľ a Rendőrség megy oda a lakossághoz.
Számos kísérlet született arra, hogyan kozelítsiik egymáshoz a feleket, de áttoľo sikeľt a mai
napig nem sikerĹilt elérni. A Fováros helyzete egyébként is speciális,haa köľzeti megbízotti
rendszerről beszélünk. Mi kell aLlhoz, hogy egy körzeti megbízott sikeres legyen?
Legtrképpen a4 hogy a lakosság ismeľje akorzetímegbízottját. A|thoz,hogy ez az ismertség,
ez a fajta bizalom kialakuljon, idő kell, mégpedig sok' Ha kitessztik egy tźrsashźn
faIilljságáta, hogy ki a körzeti megbizott, majd mire valaki eljut odáíg, hogy fel is keresse,
nagy valósznuségge| egy teljesen új kollégát fog megtalálni a vonal végén. Ez a fo|yamat
hosszú távon bizalomvesztéshez vezet és a teljes Rendőľség bizalmi kĺeditjét csökkenti.
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Megoldásként mutatkozk, ha Józsefuiíľos biĺnügyileg legfrekventćitabb és a lakosságot
ľendőľileg legkevésbé eléľhető pontjaiľa odatessztik a rendőrséget. Ne csak rendőľautók jöttét-
mentét lássa a lakosság, hanem azt, hogy a rendőľség folyamatosan jelen van és képes a
kö zb izt o ns ág pr oblémák a r eagá|ni.

A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváľosi onkormányzatta| szorosan együtt műkcjdve
született az ötIet, hogy alakítsunk ki egy mobil rendőrségi konténert, kvázi mobil rendőrséget.
Az eképzelés alapja ęgy) az építkezésekĺo| már jól ismeľt iľoda konténeľ, melyet teljesen
saját elképzeléseink a|apjtn szabunk testre.

Technikai paľaméterezés:
A konténeÍ ma9a egy 12 méter hosszú szabvźny konténer minden oldalon 2-2 ab|akka|' A
konténeľ fehér színben keľült megrendelésľe, így a rendőrautókÍól ismert egyedi matricázás
ktinnyebben kivitelezhető. A konténer nézzen úgy ki, hogy a renđőľségi flottamegjelenésbe
illeszkedjen, mielőtt a funkcionalitásról egytĺIta|án elkezdünk beszélni. Teľmészetesen flĺtött
és klímatizált. Kihelyezhetőségének nincs kor|átja, akźlr két paĺkoló autő közé letehető,
áttelepítése nem vesz több időt igénybe 2 őrźnźů.

A belső kialakításnáI arra voltunk elsősoľban figyelemmel, hogy alkalmas legyen a mobil
iroda folyamatos ľendőri tartózkodásra, lehetőleg kényelmesen. A konténer végén lekerítésľe
keľült egy egészségtigyi helyiség és egy pici konyha, amely az ug1té|tértől teljesen el van
váIasztva. Az ugsrféIt& maga 10 négyzetméter, klasszikus iľođa fęlszeľeléssel, egy időbęn 4-5
személy leültetésére alkalmas. A |étező összęs informatikai megoldással felruháztllk a
konténert, úgymint Robotzsaru futtató környezet, foldi HD Tv vételĺe alkalmas Tv készülék,
EDR ľádió, telefon, fax, fenymásoló, nyomtató, stb. A konténer tetejére egy mobil téľfigyelő
kamera kerül telepítésre, így a köľnyék ,'megfigyelésére'' is lehetőség nyílik. Teľmészetesen a
mobil téľfigyelő kamera képe közvetlen a kapitányság téľfigyelő kozpontjából kĺjvethető
figyelemmel. A konténer aIá egy 1 1 kobméteres szaniter modul kerül beépítésľe, így pusztán
źrammal akaÍ 6 hétig üzemelhet a konténer vtzutźnto|tés nélki.il.

A mobil konténer valódi célja:
A valódi cél a lakosság igényeinek kiszolgá|ása, a rendőľség szolgáltató jellegének eľősítése.
A mobil irodát bármikoľ, barki és szinte baľmivel felkeresheti' Technikailag mindenre
alkalmas, csak úgy mintha egy ľendőľkapitrínyságon volnánk. A szolgálatot teljesítő kolléga
tud feljelentést, bejelentést felvenni, kihallgatni. Az á||ampo|gár bemehet és a folyamatban
lévő ügyeiről érdeklődhet, de akźr egyszertĺ útbaigazítást is kérhet. A ľendorség jelen van,
amikor szĹikség vaĺ tá. A keľület egyéb gépkocsizó jźrőrei egy fenyképes toľzslap lekéľése
végett akár a konténerhezis,,e|ő tudják źi|ítaní,'amagźĺtigazo|ni nem képes személý, de
priusz ellenőrzésére is lehetoségiik nyílik.

Az a|ape|gondolás az, hogy az á||ampolgrírok idővel megszokják, hogy lakóköľnyezettikben
egy új jelenség települt és idővel bizalommal lesznek kźtnyába. A lakosságban rendkíviili az
érdeklődés a rendőrség kánytha csak a megfelelő foĺumokat nehéz megtalálni ezen
érdeklődés kielégítéséhez. Jövet-menet folyamatosan látni fogják saját lakókörnyezetĹikben a
rendőrséget és ha kérdésiik vagy problémájuk van, bármikoľ felkeręshetk azt' Természetesen
ezze| a megoldássa| an. a tríľsadalmi réteget próbáljuk céIozni, aki kriminológiailag a
legkiszo 1g áltatott abb, leginkább segít ségĺe szo rul.

Bárhová is tesszĹik a mobil ľendőľséget, az magával fogja hozni az érezhetően növekvő
ľęndőri jelenlétet, hiszen a konténerben szolgálatot teljesítő kollégákat ki kell oda vinni illetve
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be kell hozni, de miután az újdonság erejével fog hatni a konténer megjelenése a rendőrök
körében is, így mźľ pusńán ez a tény is javítani fogja a konténeľ közvetlen közęlének rendőri
lefedettségét.

Józsefuĺĺľos teľületének jelenleg kb' 90 oÁ-a van téľfigyelő kamerĺíkkal lefedve, igy egy
mozgathatő térfigyelő kamerźń is nyerünk a közterületľe.

A konténer kihelyezése:
A kihelyezésnél alapvetően bűnügy fertőzottségi adatokat és a lakossági igényeket vessztik
alapul. A kihelyezést követően a konténer jelen marad minimum 6hétig, illetve addig amig az
adott terület folyamatosabb ľendőľi felügyelete indokoltabb. Teľveinek szerint a konténert
évente 6-8 alkalomma|heIyezzik ät, de a gyakorlati tapasztalatokezen terveket felülÍrhatják.

Üzęmeltetés:
A konténer áttelepítésének költségei a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkoľmányzat á|ta| a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság részéte évenként megszavazott
mtĺkodési költségkeret terhére törtérĺnének, a ,,tezsköltség'' az önkormźnyzatot terheli.
Természetesen a kitelepülési helyszíneket úgy kell megvá|asztani, hogy az oĺ:lkotmáĺyzat a
műköđtetéshez szükséges áľamot biztosítani tudja, de ez alapvetően mindenhol adott a
kerülętben.

Ytlrakozás:
Ezze| a projekttel javítani kívánunk a kertileti Rendőrkapitányság általános megítéltségén és a
renđorség kánytha mutatkozó biza|mi index novekedését vaľjuk' A konténerben kizárő|ag
körzeti megbízottak fognak szoIgá|atot ellátni. Ezen kollégák keľületi hely és személyismerete
jobb, illetve a rendőľség állományában eltoltott hosszabb idő is alkalmasabbá teszi őket egy
ilyen feladat e||átásźra.
A konténer kihelyezése aktív lakossági közreműkodéssel befolyásolhatő, azaz kérelmezhető,
hogy a közvetlen lakókörnyezetbe kerüljön kihelyezésre rövidebb-hosszabb tźxra.

W. ossZEGZÉS

Tisztelt Polgármesteľ Ur, Tisztelt Képviselőtestület.

A f0I1. évben a VIII. keľületi Rendőrkapitányság á||ománya munkáját tisztességesen és

becsületesen végezte.

Az elmúlt év mindennapi munkavégzéseit befolyásoló szewezeti és múkodésbeli
hiĺányosságok, problémák hathatós intézkedések meghozatalát igénylik.

A jelenlegi múködési körülmények nem teszik lehetővé a XXI. szźnadi elváľásoknak
megfelelő munkaktirnyezet kellő biztosítását, valamint az állomány munkájának hatékony
kontrollálása miatt szükséges az egységes elhelyezés biztosítása.

Munkatĺírsaim folyamatos és egyenletes teljesítménye, aZ źi|omźny feladatfudata, szakmai
felkészültsége, fegyelmezettsége okot ad annak remélésére, hogy a jövőben is stabil, eľős
ko zbatonságot tudunk tartani Józsefu áro sban.
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Rugalmasan, céltudatosan kell megfelelntink az újabb kihívásoknak, legyenek azok akźr
szew ezetĺek. akáĺ szakmaiak.

Az elmúlt év értékelését követően és alapul
le g fonto sabb cékituzése ink a követkęzők.

2012. év kiemelt céliai:

vévę a következő iđőszakĺa vonatkozó

az új szervezeti modell kidolgozása és működőképességéhez szĹikséges
feltételek bizto sítása;

fenn kívánjuk tartani a ťováľos VIII. keľületében a lźthatő ľendőrségi modellt,
b izto sítva a fo lyamato s kö aerületi j elenlét et ;

mobil rendőrőrs program indításával a lakosság _ rendőľség kapcsolat javitását
cé|oznlk

Hatékonyan fel kell lépjiink a kerĹileti prostitúció és a kábítószer teri|etén

új abb ko nisztasági é s ko zbizto ns á g i fo ko zo tt e llenő ľzé s ek vé gre haj t á sa

a lakosságot leginkább irritáló bűncselekmény kategóriák vonatkozźsźlban az
eredményességünk javítása;

nyo mo z ás ered ményes s é g i mut ató ink at szinten kívánjuk t artani;

kiemeltęn kezeljük a lakosság nyrgalmát, biztonságéľzetét zavató jelenségeket,
eseményeket, cselekményeket;

tovább kelljavítani a ťratalok és az idős emberek biztonság érzetét;

a közlekedés rendjének megszilaľďitása, fenntaľtĺísa éľdekébęn továbbra is a
törvény teljes szigorźwa| kell fellépntink a közlekedési szabálysértések
elkövetőivel és a megbotránkoztatő közösség ellenes magatartást tanúsítókkal
szemben;

tovább kell nĺjvelni a parancsnoki ellenőľző tevékenység hatékonyságát, elmúlt
évekhez hasonló szigorra| kell fellépni a komrpció minden fajtájźwa| szemben;

megkezdett utat folytatva a męge|őző _ felvilágosító munkát tovább kell
fokoznunk az iskolákban, aZ idősek közott és a helyi médiában;

megőriznlk, elmélyítjiik a kialakult kiváló kapcsolatokat az onkormányzatta|,
ügyészségekkel, kĺilönböző társszeľvekkel és más szeľvezetekkel,
szerueződésekkel;

munkatársaink ľészéľe - szakmai fejlődésük céljából - lehetőségeink szerint
b izto sítaní kell o kÍat ásokon, képzéseken, ko nferenciákon való részvételt ;

az é|etkorulmények javitása, a fluktuáció megźůlitása, az á'||omány megtartása
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Budapest, 2012. április 10.

pitán vezeto


