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Hatźn ozati jav as|at a bizottság. számáÍ a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőfonás Bizottsźą javasolja a
Kéoviselő-testiiletnek az előteľi es ztés mestáÍ sv a|źLsźLt.

Tĺszteľt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diĺntés tartalmának részletes ismertetése

A BRFK VIII. keľiileti Rendőrkapitźnyságvezetője, Molnar Gábor r. a|ezłeďes a rendőrkapi-
tanyság 20|4. évi tevékenységét éľtékelő jelentését' beszámolóját e|készítette, mely jelen
e|(iteq esńés mell éklet ét kep ezi.

A beszámoló a keľület bűnügyi, közbiztonsźryíhe|yzetére, igazgatásľendészeti tevékenységé-
ľe, valamint annak javítása éľdekében tett intézkedésekľe, és az a|<tuźiis feladatokľa vonatko-
ző informérciókat taľtalmazza. A besziímolóval kapcsolatban vĺĺrom kérdéseiket, javaslataikat,
építő jellegtĺ kritikai észrevételeiket.

,U ,ort *4.



il. A beterjesztés indoka

A rendőrségről szóló 1994. évi)o(xN. törvény 8. $ (4) bekezdése a|apjźn
,,(4) A ľendőrkapitany vagy kijelĺilt helyettese évente beszámol a ľendőľkapitlínyság illeté-
kességi teriiletén miĺködő települési önkoľmányzat képviselő-testtiletének a település kĺjzbiz-
tonságának helyzetéro|, akilzbiztonság éľdekében tett intézkedésekĺől és az azza| kapcsolatos
feladatokľól.''

ilI. A diintés célja' pénzüryi hatása

A döntés cé|ja a BRFK VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság f0|4. évi tevékenységéről szóló
beszámoló éľtékelése, valamint a kerĹilet köuendjének,kozbinonságlínak javítźsźna iranyuló
20|5. évi cé|I<ltílzéseinek a megismerése. A döntés pénzügyi voluat1al nem jĺĺľ.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testiilet hatásköre a Rendőrségről szóló 1994. évi )ooilV. t<irvény 8. $ (a) be-
kezdésén alapul.

Kérem a Tiszelt Képviselő-testĹilettől az a|ábbihatźrozati javaslat elfogadását.

H,ł'rÁnoz.ł'ľI JAvASLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy a BRFK VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság 20|4. évi
tevékenysé gét(5l szőIő beszámolóját tudomásul veszi.
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A 2014-es év a vá|asń.ĺások éve volt. Tavassza| orczággytilési képviselőket, nriíjusban azE'lrőpai
Parlament magyar képviselőit, októberben pedig fopolgarmestert, polgaĺmestert és önkormĺĺnyzati
képviselőket vźiasztotfunk. Elmondhatjuk, hogy a kapitányság állomĺĺnya ebben az időszakban is
helyt állt. A véiasń,ások összességében rendben Lezaj|ottak.

L
Rendészeti tevékenys ég

Az idegenforgalmi szeznnban Z}I4-benjárőrözéssel biaosítottuk a folyamatos rendőri jelenlétet a
turisaikailag frekventźit közteruleteinken. Ezek a helyszínek elsősoľban az Aréĺa P|źna" az
Europeurn' a Coľvin Sétany bevásarlóközpont, valamint a Palotanegyed.

A 24 órás ľendőľĺ jelenlétet biztosítĺó mintapľogram budapesti bevezetésekkoľ Budapest
rendőrfőkapitánya a Fővaľos számos köZterületén ryalogos jáľőľszolgáIatot ręndelt e|, iey
többek kon. a Józsefkörúton, valamint a Kőbányai úton is.

A Blaha Lujza és az orczy téri posztos rendőri sznlgá|atot, - melyhez korábban a Készenléti
Rendőrség beosztotti állomónya nyújtott segítséget _ 2014. évben mfu saját erőből biaosítjuk, íEy a
Készenléti Rendőľség eróit az egyéb bejelentések helyszínéľe iľányíthatjuk.

A közterületi jelenlét, a nýlviínos helyet, valamint a kiemelt idegenforgalmi helyek biztonsága
érdekében a rendészeti állomány összesen 158.800 órát töltött köaerĹileten, amely az előzÍS évhez
viszonýva 7 0,2 oÁ-os növekedést jelent.

A köZterületi létszrĺm 2013. évben 8.49| ťo,2014. évben 13.44I ň volt, ez 58,3 oń-os ntivekedést
jelent. A ktizľendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonyságának kösziinhetően a közteľiileteken
elkiivetett bíĺncselekmények száma _ tiibbek között a felújított térftgyelő kamerarendszernek
k?jszijnhetően - közel 35'35 oÁ.ka|, 3.230.ľó1 2.088-ľa esett vĺssza.

A bejelentésekĺe töľténő reagálás ncjvelését a ktizpontosított tevékenységĺ iľányításĺ ľendszer
nagyméľtékben segítette. Ez az új rendszer Lehetővé tette, hogy a bejelentésekre nem kizfuő|ag a
kerületi állomanyból álló egységek intézkednek, ezźital' a bejelentések fogadasźltő| a helyszíni
intézkedés megtételéig eltelt reagálási idő jelentősen cs<lkkent.

A lakosság jogos ę|vźtrźsával összhangban Budapest rendőrftĺkapitźnya 2014. év utolsó
negyedévétől elvrírásként fogalmańa meg, hogy a kiemelten keze|t bűncselekmények helyszínein,
aho|, azonrlalos intézkedés bevezetése szĹikséges illetve, ahol a séľtett kĺizvętlen kapcsolatba kerül
az e|kovetővel 1' órán belüI meg kell kezdeni azon foľľónyomos intézkedéseket melyek az
elkövető kilétének a megállapítására, vary ismertté váÄt elkövető elfogásáľa vezethetnek.
E;z.ze| párhuzamosan' lehetőség szerint még kint a helyszÍnen, de maxĺmum7? óľán belül meg
kell tiirténnie a séŕett és a helyszínhezkötődő tanúk kĺhallgatásának

A személyi szabađságot korlátozo intézkedések, a szabźůysértési feljelentések, a helyszíni bírságok
kiszabasa tekintetében megállapítható, hogy azok a köaerület rendjének fenntartasa éľdekében
történtek.
Jelentősen csĺjkkent azigazn|ással kapcsolatos személyi szabadságot korlátom ntézkedések szźlma,
az ntézkedő rendőrtik így hatékonyabban |átjak el feladatukat. Az előállítások száma 2013. évben
5.213, 2014. évben 2.|85 volt, így a cstjkkenés 58,09%o me|y az ilyen jellegű intézkedések



átstrukturálásából adó dnak.

A helyszíni bírság a|kalmazźsa tekintetében megállapithatő, hogy helyszíni bírsággal sújtott
személyek száma(2013-ban 4.209 ťo,20l4-ben3.248 fr) akiszabottpéllzblĺság összege (2013-ban
20l.275.000,2014-ben 110.400.000 forinĐ _ köszönhetően a dffirenciált rendőri intézludéseknek
_ csök]ĺentek.

Szabályséľtési feljelentést 2013.ban 2.899 fővel, 2014-ben 4.4s3 fővel szemben alkalmaztunt
mely 53,6 7o.os emelkedést jelent. A szabálysértési feljelentések szźtmźtnak alakulása tekintetében
megállapítható, hogy a közlekedésrendészeti szabálysértések száma |.044-rí5| 445-re csökkent, míg
a közľendvedelmi szabźĺysértések száma 1.058-ró1 3.1I2-re nótt a 20|3-as évhez viszonyítva.

Az ismeretlen személlyel szemben indult szabályséĺtési ügyekben az elsődleges intézkedéseket a
körzeti megbízntti állomány hajtja végre. Ezen ügyek jelentős t<ibbsége lopással, ľongálással,
illetve egyľe több a csalással elkövetett fulajdon elleni szabályséľtés. A tulajdon elleni
szabá"|ysértési ügyek szźlma a20l3-as évhez képest 99 feljelentéssel növekedett.

A 20I4-es évben is közbiztonsági tevékenységünk egyik meghatźnozn eleme volt a biztosítĺások
végrehajtása. Akĺĺr heti szinten tĺjbb alkalommal, egy-egy rendezvény a néhány ftístől a tĺjbb
tízenesig te{edhet.

Az első osztályú MTK Budapest FC labdarúgó csapatanak a Hidegkúti Stadionban megĺendezésre
keľült labdarúgó spoľtrendezvények rendőri biĺosításara 8 esetben keľĹilt sor. Az őszi idéný mźr a
kispesti szekhelyrĺ Bozsik Stadionban játszotÍźk - tekintettel a Hideglct'lti Stadion újjaépítésére -
ahol a hazaí mérkőzeseken szintén a rendészeti állományunk látja el a bizosítási feladatokat.

I. 1. A ktizlekedésbÍztonsági helyzet és az abban bekövetkezettvźitozások

A közlekedés biztonsága egy olyan tertilet, amely megszilĺĺrdításához nem elég a rendőrségnek
tevékenykednie, hiszen eddig is számos k<izlekedési akciót szervezttink, szfüség van az
állampo lgĺáľok egyéni döntéseiľe, fegyelméľe is.

Hatóságunk 20|4-ben a kĺizlekedés biztonság terén a megelőzésre helyezte a hangsúlyt, ám ha a
személyi sérüléses balesetek alakulását figyelembe vessziik _ az erőfeszítéseink ellenére is _ a
balestesekszźtmźnaknövekedésétá||apíthatjukmeg.

A tavalyi évben 2 halálos, 40 súlyos és 151 kĺlnnyű kimenetelű személyi séľüléses baleset ttiľtént a
kerülettinkben. A közuti balesetek bekĺjvetkezesének kiváltó ffibb okai: gyorshajtás, e|ózśs,
elsőbbségi jog meg nem adása, követési távolság be nem tartźsa és a kanyarodiĺsi szabályok
megséľtése. Az ideí év feladata lesz tobbek kön' abalesetek szźtmának visszaszorítasa.

I.2. A köľzetĺ megbizottĺ tevékenység éľtékelése.

Az évek során felhalmozott tapasńaLat és rutin megmutatkozik az állomány biinügyi
érzékenységén, számtalan esetben példa éľtékű ĺntézkedést elfogást hajtottak végľe.

A köľzeti megbízottak rendszeresen részt vettek a bűnügyi és kozbiztonsági akciókban elrendelt
fokozott ellenőrzesekben, továbbá a szo|gá|atellátásuk polgarőľséggel illetve az önkormttnyzat
közteľületi felĺigyeletével folyamatos.



A 2014. évben jelentős vá|tozást hozntt, valamennyi korzeti megbízott szo|gźiati mobiltelefonnal
keriilt ellátásra, megteremve ezze| a lakosságközeli egyĹittműködés és kapcsolattntźs rendészeti
alapjait.

osszességében elmondható, hogy a Iéthatő rendőrség állandó jelenlétének megteremtését az
összetett sm|gáIatirendszeľek fe|hasznáIźlsávaleléľtiik. Atavalyi évhezképes jelentősen, 3.230.rő|,
2.088-ra esett vissza a k<jzterĹileten elkövetett biíncselekmények száma. Az á||ampolgaľok
visszajelzései szerint is nőtt a kciaerĹiletek biaonsága és megállapítható a Készenléti Rendőrség
jótékony hatása, a jelenlétük nélktil areagáiő képesség nem érhetné e| az elváľt szintet.

il.
Bĺĺ ntigyi tevé kenységl

Tĺíĺgyévben kiemelt bűncselekményi kategórtába tartom cselekmények csĺikkentésére helyezttik a
hangsúlý. Igy a kiizteľiileten elkövetett, kiemelten kezelt bűncse-lekmények kiiľében 44 "Á-os
cstikkenést tudtunk elérnĺ, 2013. évben 2.858 db volt, míg201'4. évben 1.596.

A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt biincselekmények nyomozás-eredményességi mutatója
2013-as évhez viszonyítva csök*ent, mig2013-ban24,7 %o,20|4. évben ez aszźtm 18,05 oń-os volt.
ľ'ontos továbbá kiemelnĺink, hory a 100.000 lakosľa jutĺí bűncselekmények száma a
kapÍtányság illetékességi teriiletén a 20|3-as !0 596,7-rő1 8 982,l-re csökkent.

A vádemeléssel befejezett nyomozźsokszámaENyÚBs adatok a|apjtn}}|3. évben 1.363 db volt,
mig20|4. évben |.256.
A bíľóság elé állítások szźtma _ az elkiivetők mielőbbi felelősségre vonása _ atava|yi évhez képest
ntivekvő tendenciát mutat. Rendőľi eljárásban regisztľált bíľóság elé átlítással befejezett
nyomozások száma 2013-ban 73, mig2014. évben ez a száml.l7-re emelkedett.

Az <isszes rendőrĺ eljáľásban regisztráůt bűncselekmények száma7.952-tőI6.763-ra esett vissza,
ami 1.189-el kevesebbet jelent.

Természetesen az elkĺjvetett biĺncselekmények sámán tril, amely közvetlenül befolyásolja a
lakosság szubjektív kĺizbiztonsźryérzetét fontos adat az is, hogy ezen bűncselekmények közül
hány at s ikerült feld erít enünk.
A tavalyi év általános eredményességi mutatója kis méľtékben nőtt (27,47 oÁ.rő|28,8o/o-ra),
ám ha a regisztrált bűncse|ekmények szá,mát Íi5lelembe veszsüt aľányaĺban mégis
emelkedést jelent.

A búncselekmények strukturája a kiemelt bűncselekményi kategóriákban jelentős változáson esett
źĺt. iMig visszaesett a testi sértés, a személygépkocsi lopás, a lakasbetörés, a gaúudaság, a rablás és
a rongálas btĺncselekmény száma, addig emelkedett az onbíĺáskodas, kifosztas és a zsarolás
bűnc selekménvek száma.

í Az elkövetés helye szerinđ biĺncselekmények Budapest VIII. keľi'ilet közigazgatási terÍiletén valósultak meg, míg a
nyomozáseredményesség az e|járó szerv, BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitanyság á|ta| regisftált befejezętt
nyomoások alapj ĺán mérhető.



A testi séľtések szäma a2013.-2014. év viszonylatában I7Í-rő| |57-re, súlyos testi sértések 119
esetről 84 esetre csökkent'

Gĺrázdasálg bűncselekményt 25-el kevesebbet regiszráltunk a 201,4. évben' ami azt jelenti, hogy
27 9 esetr őI 25 4 -r e csölĺJ<ent.

A tavalyi évľe vonatkozőan szintén redukáló rátát könyvelhettink el a lopások tekintetében' ez
4.244-rő|, 3 .729-re esett vissza. Ebből a gépjarmíi lopások száma csupán 33, ez 1 S-al kevesebb az
e|őző évinél.

Erőteljesen csĺikkent a rublrźs nyomozás-eredménységi mutatója (2013. évben 52,03Yo-rő1, 16,35
%o-ra), továbbá az ĺinbíráskodásé (50 oÁ-rő| 29,03 %o-ra) és a zsarolásé (6 1 ,54 %o-rő| 7 ,|4 %o-ta) ezért
a 2015-ös év kiemelt feladata, ezen eredménységi-mutatók javítása.

Hatóságunk minden kábító-, bódító hatasú szľľ hasznälatanak megelozesét és minimaLiza|ásät
céIozta meg. A fiatalok egyľe korábban próbáljĺák ki a drogokat, ők a |egveszélyeztetettebb
koľosztiĺly, ezért megelőző tevékenységünket nem csak az iskolákbar1 hanem annak falain kívül is
tovább kell folýatnunk. Fontos hangsúlyozni, mivel Magyarország kálbítőszer-kereskďelemben
máľ nem csak tranzit-, hanem cé|ország is, a kábítószeľ.bűncselekmények felderítéséľe kiemelt
hangstrilyt kell fektetnünk.

III.

cÉr-xrľuzÉsnnĺr

Tekintettel arra, hogy aZ az év, amelyről a beszámolóm készült nem a vezętésem a|att érte e| az
abban foglalt eľedményeket, ezśrt engedjék meg, hogy én az idei év célkitűzeseiľől beszéljek
bővebben.

3.1. Budapest ľendőľfőkapitánya a 2015.ös évet a bíĺnmegelőzés éveként hĺľdette meg.

A VIII. Kerületi Rendőľkapitrínyság ennek ttikrében szeretné a Jőzsefvźrosi onkormányzattal
kĺizĺisen aKábítőszet Egyeztető Fórumot továbbľa is támogatni, annak szerves ľésztvevője lenni.

Szükséges az iskola rendőľe pľogľamot újjáélesztentink, aktívabbá tennünk. Ennek érdekében
kĺjzvetlen kapcsolatot kívánunk kialakítani valamennyi keľĹilettinkben miĺködő oktatási intézmény
vezetojével, és szélesk<jrtÍ tájékoztatást kell nyujtanunk kĺizlekedési és bűnmegelőzesi
pľogramjainkró1.
Népszeriivé kell tenniink a rendőľség által nyújtott DADA és ELLEN-SZER programokat.

A kiválóan működő Magdolna Negyed Progľamot ebben az évben is folytatjuk.

3.2. AVIII. KeľĹileti Rendőľkapitĺĺnyság ĺnunkájában jelentős szerepe van a téľfigyelő rendszemek,
eziányban is változasok voltak tapaszta|hatóak a 20l4-es évben.

Az örĺ<otmźtnyzat segítségével kibővített, korszerűbbé tett térfigyelő kameľaĺendszeľt
szisztematikus munkáv a| szeretnénk hatékonyabban" eredményesebben felhasznální. Hiszen a
bűncselekmények meghatĺáľozó része közterületen történik, annak helyszínéľe érkezés, i|Ietve az



onnan tźxozás útvonala szinte minden esetben köaerületeket' közutakat vesz igénybe. Ebből
adódóan egy térfiryelő ľendszer lehetőséget biztosít a búncselekmény elk<ivetésének azonnali
észlelésére, illetve az utő|ag felfedezettek esetén a rögzitett felvételekből a releváns adatok
visszakeresésére.

3.3. Célunk összehango|ni az tinkormányzati képviselők, illetve akorzeti megbízottak körzeteit a
gyorsabb információáramlás, szorosabb egyĹittműköđés éľdekében. Ezzę| kapcsolatban az e|ső
lépésoket mar megtetttik.

3.4. Budapest rendőrffikapitanyának intézkedése alapján fr feladatként tuzzllk ki, intézkedéseink
reagálási idejének csĺikkentését, ezért a nyomozók helyszínĺe érkezése vonatkozĺásában
törekedniink kęII az e|vźtt, átlagos 20 perces reagálási idő teljesítésére.

3.5. Az országos rendőľfrkapitany uľ a 2015-<is évet a betörés elleni fellépés éveként aposztrofalta.
Igyeksäink a feldeľítési tevékenységĹinket ez lrźtnyba elmozdítani. Emellett természetesen továbbra
is prioritást é|vez akźbitőszer-kereskedő személyek eljarás alá vonása, tevékenységĹik felszĺmolása
és a bentebb említett eredményességi mutatók javítása.

3.6. Ebben az évben mind a polgarőrséggel, mind a k<iaerĹilet-fe1ügyelettel" illętve a szomszédos
ľendőľkapitányságokkal szorosabb kapcsolattaľtást, közös szo|gá|ate|látast fogunk megvalósítani.

3.7. A Bűnmegelőzési programterviinkkel kapcsolatosan; mint Budapest rendőľňkapitźnya aa'
megfogalmazta, a Józsefuárosi modellprogram etalon, melyet valamennyi kerĹiletre ki kell
terjeszteni. Fontos feladatunknak taľtjuk, hogy a helyi együttmúktĺđések ľévén az źi|ampolgaľok jól
hasznosítható, kcinnyen elérhető infoľnrĺációkat, módszercket, képességeket szetezzenek arról,
hogyan előzhető meg dZ, hogy kľiminális cselekmények sértettjeivé váljanak, megerősítsék
ĺj nvéde lmiike t, foko zzźi< v éđekezőképe sségĹiket.
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