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az akfilő|is feladatokra vonatkozó infoľmáoiókat tarta|mazza. A beszámolóval kapcsolatban
várom kéľdéseiket, javaslataikat, építő jellegu kľitikai észľevételeiket.

Kéľem a tisztęlt Képviselő.testiiletet hogy a fentiek értelmében az a|álbbihatározati javaslatot

fogadja el!
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BEvEZETŐ

Tisztelt Polgármesteľ Úľ, Tisztelt Képviselőtestület !

A Budapesti Rendőľ-ťokapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányságátnak teljes személyi
állománya a 20l1-es évben is az ái|ampolgárok jogainak tiszteletben tartásána|, a ľendőľi
tekintély megóvásával hatőrozottan' törvényes és szakszeru ľendőri intézkedések
végrehajtásával és kellő tolarenciá.ľa| végezte munkáját és teljesítette e|őkányzott feladatait.

Józsefoáľos a fijváros belvárosi része, viszont sokszínűségére tekintettel csaknem egyedtilálló
a budapesti kerületek között. Nemcsak számos nemzetiség telepedett le és él, keľeskedik,
dolgozik a keriiletben, hanem a lakók társadalmi széleskönĺsége is szembetiĺnĺi.

Józsefuáros l l negyedből áll, de a bűncselekmények elkövetésének szempontjabő| négy
nagyobb, eltérő jeleket mutató területi egység emelhető ki, melyek az a|ź,ŕbiak:

1. Palota negyed: a kerület legnyugatibbrésze, a József és a Mlizeum körút által határo|t
terület. Közbiztonsági szempontból kedvezĺj képet mutat gépkocsi.feltörés és

gépkocsi-lopás tekintetében, amely btĺncselekménýípus a terület sajátossága volt,
azoĺban napjainkban ez már csak csękély mértékben jellemző. Btĺnügyileg kevésbé
fertózott, a lakosok voltaképpen a szubjektív biztonságérzet meg|éte miatt igénylik a
rendori jelenlétet.

2. Százados úti lakótelep és vonzáskiiľzete: ez az öyezet közbutonságilag megfelelő,
bűntigyileg kissé fertőzött. Itt ta|źiható az }tdTK Budapest FC sportlétesítménye a
Hidegkuti Stadion; a BKV Előľe FC csapatának otthont adó BKV Stadion, továbbá
több nagy multinacionális cég irodái lelhetőek fel.

3. Tisztviselőtelep: a,,negyed'' Józsefuáros keleti végén' azlJ||ói út és a Kőbányai út
kĺizi teľiiletszakaszon ta|áIhatő. Közrend és közbiztonsági nézőpontból igen erős,

bűniigyi szempontból a kertvárosi részekre jellemző, gépjárművel kapcsolatos
btĺncselekmények elkövetése az ismérve.

4' Belső Józsefuáros: az előbbięktől meľőben különböző, egyúttal a legnagyobb
kerületrész. A VIII. kęrület kozponti részén, frekventált terü|etęn helyezkedik el, a
József körút és az orczylFiumei utak kĺjzijtt, észak-đé|i kiteľjedésében teljes
Józsefuárost |efedi. Közbiztonság vonatkozásźtban a leginkább kéľdéses és változatos
teľület, rendőri szemszögből a leginkább éľdekelt. Jellemzőek a kozteruleti és

gazdasźęi bűncselekmények, szabálysértések; a mindennapok részét képezi a
kábítőszer és a kábítószerhez kapcsolódó járulékos bűncselekmények, a lopástól a

prostitúcióig ' Kizárő|ag a kö'zrend folyamatos felügyelete és célzatos fenntartźsa,
ellenőrzése által lehetséges a rend kialakítása és megtaltása.

Kijelenthető azonban, hogy a kerület minden egyes része igényli a rendĺíri jelenlétet, bár
mindegyik teľületen más-más indokkal. A pľostitúció és járulékos csęlekményei, amelyek a

lakosságot leginkább irritálják folyamatos feladatként jelentkeznek. Ennek visszaszorításában
a térfigyelő rendszeľ szakszęru a|ka|mazása és az źů|andó, fokozott rendőri jelenlét hozhat
jelentős eredményeket.
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Mindazoná|taL, a kívülálló szęmlélő számára is egyérte|miĺnek tűnő problémákkal együtt is
kezelhető a kerület, báľ ľendori szempontból nagyon sok munka van velę. A lakosok a
rendőrséggęl a lakossági forumokon elhangzottaka|apján elégedettek és elfogadóak, de közel
sem barátkozóak.

20|I nyara őta &ęzhętő egyfajta biĺonsági deficit a kęrületben, ami többęk között az utcai
prostitúció |źthatő emelkedését jelenti. Ennek oka rendőri olda|ľól oda vezethető vissza, hogy
egy jogszabály értelmezési döntés a|apján 2011 augusztusa őta nem láthat el rendőr megbzźsi
szerződés a|apjźn közterületi szo|gźiatot, ami konkrétan két autó mínuszt jelent a keľületben
napszakonként. Korábban a térÍigyelő rendszerhez volt két ,,vonuló'' gépkocsi kapcsolva,
mely gépjárművek kzźlrő|ag a térflgyelo központ kĹildéseire reagźůtak. Ez a két gépkocsi
jelenleg hiányzik a közterületľől és ęnnek a hiánynak &ezhetó hatásai vannak.

A20|f-es év egyik kiemelt feladataként jelentkezik tehát a lakossági b.ua|omérzet és a gyors
reagáiás megtartásán túl a rendőrség-lakosság kapcsolat szorosabbá fiĺzése és a kerületben
rendelkezésre álló ero-eszközpark racionalizá|tabb újragondolása és a szükséges változások
megtétele.

20 1 l -es év legfontosabb célkitíízések voltak:

o Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további növelése érdekében a
,,lótható, elérhető, reagáló rendőrség', koncepciójának erősítése, így a reagźůó
képesség hatékonysá gának növelése ;

. az állami ünnepek, tömegľendezvényekzavarta|an lebonyolításának garantźúźsa;

. a rendőri biztosítások törvényes és szakszerű végrehajtása, különĺjs tekintettęl 20l1.
első felévében az Európai Unió soros elnökségi feladatainak rendőri biztosítása;

o a kerületben fellelhető illegális munkavállalók kisztĺrése;
o illetékességi teruletunkön (kiemelten a piacokon és vonzásköľzetükben) a csempészett

és hamis áruk, valam int for ga|mazó ik felkutatása;
o a közlekedés rendjével összefliggő helyi pľoblémák kezelése;
o a gépjźtrművekkel kapcsolatos biíncselekmények számának cstjkkentése, a felderítés

hatékonysá gźnak növelés e ;

o a szuro- kutatómunka minél szélesebb körií és hatékonyabb a|ka|mazása;
. a családon belüli erőszakos bűncselękmények megelőzése, megszakítźsa és

felderítése;
o a kiskoru btĺnözés megelőzésére tett intézkedésęk megeľősítése, szélesítése;
o akźlbítőszer bunözés elleni haľc hatékonyságának nĺivelése;
o 2011. szeptembeľ f5-én megtaľtott kertileti helyi népszavazásra való felkészülés;
o 20|l' szeptember 26-tő| elrendelt köďisztasági éskiőzbizt.onsági fokozott ellenőľzési

akció hatékonv kivitelezése.

Az évek óta folyamatos megelőző-, és felvilágosító munkát nagy aktivitással végeztük a
tavalyi évben is a veszélyeztetętt korosztályoknál (gyermekek, idősek) és csopoľtoknál. A
bűnmegelőzés teljes eszköú'źLľźLt felhasználva sokfele módon hívtuk fel a figyelmet a
leselkedő veszélyekre, de sajnos továbbra is találkoztunk olyanokkal, akik nem akartak, vagy
nem vettek tudomást a séľtetté válás kockázatatrő|, csak amikor a baj megtörtént.



A kerĺilet elöljáróitól, önkormányzat képviselőitő|, az intézmények vezetőitől, a lakossági
forumokról érkęzó visszajelzések továbbra is pozitívak voltak, melyek nagyon fontosak
számunkra, mert megerősíti azt a tudatot, hogy munkánkat jő|, hatékonyan végeza1k és ezt
mások is észręveszik.

Azt |e kell szögezni, hogy a 20l1-es év statisztikai bá"zisév volt. A biĺntigyi ľégiók
megsziintetését kovetően a statisztikai adatszo|gá|tatási rendszer fiívárosi szintu áttekintése
megtörtént és az egységes gyakorlatottuztę ki célul a ręndszer.

A 2011-es bĺĺniigyi statisztikai adatok a reális képet mutatják, a Rendőrség
eľedményességének yagy eredménýelenségének mérése ezen adatokhoz való viszonyítással
már ténylegesen mérhető lesz a jövőben.

Összegezve megźú|apíthatő, hogy a Budapest Ręndőr-fiĺkapitányság VIII. keľületi
Rendőrkapitánysága a20I|. évben is kiemelkedo szinten teljesítette feladatait és toľekedett a
kerü leti közrend és kö zbiztonság me gsz i|ár drtásáĺt a.

Közrendvédelmi osztályunk eredményessége példa nélkiili a Fovárosban, a közrendvédelmi
statisztikák a|apján minden lényeges kategóriában magasan az e|so helyen zźrtuk a 201l-es
évet.

T. VEZE.TES _ IRANYITAS

A szeľvezetben, a szewezeti stľuktrriľában és a vezetőkszemé|yében bektivetkezett
változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre

,Ahhoz, hogy eredményesen tudjuk mtĺködtetni a ľendszert, szemléletvźůtáĺsra volt szükség.
Ezen vźútozások végrehajtásźhoz egy stabil, a beosztottak által elismert parancsnoki állomány
kialakítása volt a cél de sajnos a fluktuáció a kapitányság vezetői ái|ományát is komolyan
érintette.

Az év folyamán az a|ábbi vezętői változások illetve beosztásban megerősítésként kinevezések
tĺjrténtek:

. 20II. január l-jei hatállyal SaIgó Lász|ó r. őľnagy, megbuott kapitányságvezetó
kinevezésre került kapitányságvezetőnek

- 2011. augusztus 1. napjával Fuxreiteľ Róbeľt r. őrnagy, kapitányságvezeto-helyettes
źtthe|yezésre került a BRFK IX. keľülęti Rendorkapitźlnyág źilományźha
kapitányságvezetőnek

. 2011. augusztus l-jei hatál|ya| Wieszt Feľenc ľ. őľnagy kapitányságvezető-helyettesi,
oláh Zsolt Lász|ő r. alezľedes bűnügyi osztźiyvezetoi és Dauda Máľta ľ. hadnagy
v izsgźiati o sztá|yv ezetoi megbízźlst kaptak

- 20II. február 1-ével a Készenléti a|osztá|y megbízott vezetője Nagy Ákos r.
főhadnagy

- 20|1. március l.jei hatállya| dľ. Nagy Anita ľ. főhadnagy Ylzsgětlati Alosztály II
vezetőjének lett kinevezve
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- f011' június l.jei hatállyal Baľkó Magdolna ľ. főhadnagy Yizsgźúati Alosztály I

vezetőjének lett kinevezve
. 2OI1. szeptember l-jei hatźt||ya| Kazup Eva ľ. hadnagy a bűnüldözési alosztály

megbízott vezetője
- f011. okÍóber lí-aihatálr|yal Kada Eľzsébet ľ. őľnagy a Hivatal kinevezett vezetője
- f0I1. novęmber 05-ei hatá||ya| Béľes József Sándorné r. szźruados Központi

Közlekedési Szabálysértési Alosztźiy vezetóje; Juhász István ľ. főhadnagy Központi
Szabálysértési Előkészítő Alosztály vezetóje kinevezéssel.

A szo|gźiati feladatok végrehajtására irányuló yezetoi akarat érvényesülése, a
parancsnoktársak személyes példamutatása mintaszenĺ. Alapkovetelmény a vezętói
példamutatás, a szakmai munka előtérbe helyezése, továbbá az éú|ománnya| való közvetlęn
törcĺdés.

Ezek együttese a|apozza meg továbbra is feladataink eredményes és hatékony végrehajtását és

teszi lehetővé a beosztotti állomány munkateljesítményének pozitív lrátnyba történő terelését.

A paľancsnoki tervező, szervező, e|emző.értékelő és e||en(jrző munka színvonala

A kerületi Rendőrkapitányság feladat végrehajtásának szabáiyozottsága, koordinálása
megfelelő'
Az elmúlt évben kezdődött és napjainkra is jellemző jelentős' gyoľs ütemű jogszabályi
változásokat a kapitányság vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri, hiszęn mindennapi
feladataink ę||źtását nagyban befoýísolják. Szükség ęsetén igénybe vesszük a BRFK
szakkányitő szervęinęk segítségét a leghatékonyabb megoldások kiválasztása és végľehajtása
érdekében.

Az e|emzó.éľtékelő tevékenységünk tapaszta|atai a vęzetői értekezleteken rendszeľesen
felhasznźúźtsra kerülnek. Az értékelés eredményét és az ellenőľzések soľán felmeriilt
problémákat egybevetve konkrét feladatok meghatározásáľa keľült sor a végrehajtásért felelős
személy és határido kijelölésével. A végrehajtást kovętően annak hatékonysága került
ellenőrzésre, szükség esetén újabb feladatok végrehajtásának e|őkányzásáva|.

Folyamatos elemző-értékelo munkával téľképeztük fel a kerületben a regisztrźút
bűncselekményeket, ktil<jn<is tekintettel a súlyozott/kiemelt bűncselekményekre (rablás,

betöľés, gépjáľműfeltöľés és gépjáľmiilopás). Ezen adatok a|ap1án a mindenkori
közrendvédelmi és biĺnügyi helyzetnek megfelelően került vezénylésre a közteľtileti szo|gá|at.

A szetvezeti egységek parancsnokai e||enőruési tevékenységüket a számuV'ra meghatározott
belső és helyi utasítások, intézkedések, illetve ellenorzési ütęmterv szerint végezték
folyamatosan. Az ellenőrzések folyamatossá tétele által megfelelő időben keriil sor a

hiányosságok illetve szabáiýa|anságok fe\tárősára, megelĺĺzésére, megszüntetéséľe.
Folyamatos elvárás volt a vezetőkkel szemben, hogy a sajźtt szakágukon belül önállóan is úgy
igazítsák az e||enorzési tevékenységüket, hogy az a pľoblémás tertiletekre irányuljon, ezálta|
javítsa azok működését.

A végľehajtott ellenőrzésęink a szakmai feladatok végľehajtásźnak szabźt|yozására, azok
magas szinten tartásźra irányultak. Felettes szeľveink ellenőrzéseinek megállapításaibó|
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elmondható, hogy vezetési-' irányítási-, ellenőrzési ľendszerĹink és gyakorlatunk megbízható,
célorientált, hatékony.
A kapitányságon a kiilső szervek źlta| foganatosított el|enorzések során srÍlyos hiányosság
nem került fe|tźlrásra, a kisebb hiányosságok vonatkozásźlban a szükséges intézkedéseket
minden esetben megtettük.

Az áIlományľól való gondoskodás helyzete

Az á'||omány munka. és életkörülményeinek javítása éľdekében igyekeztünk elórelépéseket
tenni, amennylre ezt a BRFK költségvetése és a VIII. keľület Jőzsefvźros onkormányzata
által nyujto tt támo gatások lehetővé tették.

Az á|Iomány megJartźlsa és a munkakörülmények javítása éľdekében nagy segítség volt a

részünkre az önkoľmźtnyzat által technikai eszkö'zök bęszerzésére és a szakmai munka
elismerésére biztosított pénzkeret.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az á||omány összekovácsolására, mely érdekébę 2011-ben két
ľendhagyó képzésen (intézkedéstaktikai stressz képzés, szakmai angol nyelvtanfolyam) isrészt
vehettęk az á||omány tagjai. Továbbá ismét megszęryezésre keľiilt a kapitányság évzárő
vacsorája, melyen a résztvevők szźlma eléľte a 300 fr't és ahol 130 fi' vehetett áłt az
Önkormányzattól jutalmat. Említést érdemel, hogy egy újÍtó kezdeményezés á|ta| 4
kategóriában (az év parancsnoka, közrendvédelmi munkatársa, btĺnügyi munkatáľsa, hivatali
munkatáľsa) az állomány titkos szavazás iltján választotta meg az általuk arra
legérdemesebbnek tartott személyeket, akik kiemelt pénzjutalomban és tárgyjutalomban is
részesiiltek. A juta|mazottak: Wieszt Ferenc r. ornagy, Nárai Balázs ľ. őľmesteľ, Dósa Zso|t r.

ťotörzszászló s és Ricz Jud it koľmáný isztvise lő.

Az á||omány megtartásátban nagy jelentőséggel bíró lakásgondok enyhítéséľe a Józsefuáros
Közbiztonságáért Koza|apítvźlny á|ta| a kapitányság részére hasznźůaffa felajánlott |2 |akás
mindegyike hatźtrozat|an idejű lakhatást biztosít valamelyik kollegánk szźtmára.

A fentieken túl a ręndőrkapitányság valamennyi informatikai munkaállomásra lecserélésľe
keľült és gazdagodtunk 6 szo|gá|ati gépjárművel is, melyeket határozatlan idore adott
használatunkban az Onkormánvzat.

II. EGYES SZAKTERULETEK ERTEKELESE

L Bíĺniigli helyzet

A büntetőeljárások lefoýatását a Yzsgáúati osztá|y két aloszálya (Yizsgá|ati a|osztźily I.,
II.), valamint a Bűniigyi osztáúy három a|osztá|ya (Gazdaséryvédęlmi a|osztéiy, Biĺniildözési
a|o sztá|y, Készenlét i a|o sńźůy) v é gzi,
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A bűniigyi szakterületen avizsgćút ügyek szźlma az a|ábbiak szęrint alakult:

201t.
Erkezett

felielentések
7049

Nyomozás
elľenđelések

8536

Befeiezett ücYek 8528
Folvamatos ücvek 1349

Vádemelések 2288
Eľedményes
nyomozás

befeiezések
2164

Eľedménytelen
nyomozás

befeiezések
5136

Regisztrált
bűncse|ekménvek

8536

A kerületben elkövetett kiemelt btĺncselekménvek számszaki|as' az a|ábbiak szeľint alakultak:

2011.
Betiiľéses lonás 697

Gépkocsi feltiiľés 674
Rab|ás 183

Gépkocsi lopás 7I
Visszaélés

kábítószeľľel
482

A fenti adatok kiegészítéseként elmondható, hogy a kapitányságra 20|1. évben 1,123-a|
kevesębb elrendelt nyomozás érkezett, mlnt az e|őzi5 évben, ugyanakkor 1125-el kevesebb
ügyet is záltunk le.

osszehasonlítva a kapitányságra érkęzett összes btĺnügyi ügyiratot a vádemeléssel,
vádha|asztássa|, a bíróság elé állítással valamint a megrovási javaslattal befejezetett tigyek
számźna| megállapítható, hogy a vádemęlési javaslattal befejezett ügyek száma, az érkezett'
összes bűnügyi ügyirat 32,4 "/".a'

A kapitányságYizsgá|ati osztźiyźln folyamatban lévő büntetőeljárásokban átlagosan 20 és 40
flo között szerepelnek előzetes |etartőztatźlsban lévő gyanúsítottak. A terhelést fokozza, hogy a
fiatalkorúak ügyészségének felügye|ete a|á tartoző ügyekben soron kívü| vagyunk kötelesek
e|jźtrni'

A bűncselekménýípusok szálmának alakulása szempontjából megállapítható, hogy az
erőszakos jellegű biĺncselekmények sztlma cscĺkkent, ezek köZiil is kiemelkedoen a
garázdaság száma esett vissza. Csökkent továbbá a testi séľtések Ĺigyében elľendelt
nvomozások száma is.
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A keriilet jellegéből, elhelyezkedéséből valamint a lakosság összetétęléből adódóan
nagymértékben növekedett a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma, ezen be|ül is
a fogyasztźtsé. A rendorégi eljárások számának drasztikus emelkedése siker, hiszen a látens
bűnelkövetésbol egyre nagyobb szeletęt szakítunk ki. 20l l-ben a kábítószerrel kapcsolatban
fo lytatott elj árásaink száma me gha ladta az ötszźnat.

Kiemelt biĺncselekmények (betöréses lopás, gépjármiĺ fe|törés, rablás), illetĺĺleg sorozat
jellegű lopások esetén kapitányságunk Biĺnügyi l Y.zsgźiati osztállya indítványozza az
elkövető(k) elozętes |etartőztatásának elrendelését, amennyiben annak torvényi feltételei
fennállnak. Az indítványnak a keľületi tigyészség többnyire helyt ad és elĺĺterjesztésük alapján
a Bíróság rendeli e| ezen ügyekben a kényszerintézkedést. Az e|őzetes |etartőztatźs mellett
folyó nyomozásainkban a kényszerintézkedés fenntaľtásátt a vádemelési javaslattal töľténő
befejezésig, eľTe irányuló előteľjesztésünkkel minden olyan esetben kérjük amennyiben a
Büntető elj árás i Tö rvényben neves ített fe ltéte lek fennál lnak.

A VIII. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területénęk bűnügyi he|yzetét az
elhelyezkedésén és a lakosság összetételén túlmęnően jelentősen meghatfuozza a magas
átmęnő forgalom, a migrációs pľoblémák, valamint az évtzędęk óta jelen|évő prostitúció és
annak járuléko s j elenségei.

A VIII. kerületben a Vagyon elleni bűncselekmények száma mondható jelentősnek (lakás-
pince betörés, közterületi rablások), ezért a bűnügyi térkép folyamatos elemzése mellett a
fertozött területeken folyamatos biĺnügyi portyákat szęrveztünk. 2011-es évben 37 db saját
kezdeményezésű akciót hajtottunk végre, me|yből 12 darab lakásbetörés, 18 darab gépkocsi
feltörés és 7 darab kábítószerrel kapcsolatos bűncsęlekmény megelőzése és felderítése
éľdekében keľült elrendelésre. Az akciő eredményeképp |4 fií került elfogásra gépkocsi
feltorés, 4 ťo betöréses lopás, l ň rablás és 4 fií kźtbitőszeľrel visszaélés bűntett miatt.

A kiemelt bűncselekményeket elkövető szemé|yek elfogásában szervesen kcjzľeműkĺldött a
kapitányságon tizemelcĺ téľfigyelo ľendszer. A közvetlen reagálás lehetőségének köszönhetően
kiemelt e|fogásaink 70.80 %o-aköszönhető a térfigyelő rendszer meglétének.

Általános meeá||apítások. stratéeiai célkitűzések:

A bűncselekmények számának emelkedéséve| kapcso|atban megállapíthatő, hogy az a
gazdasági he|yzet alakulásának és a keľület sajátos helyzetének is koszönhető. Folyamatos
kozterü|eti szo|gźůatta|, szervezett akciókkal afertőzöttebb tęrületeken vissza lehetne szoľítani
a jelentősebb bűncselekmények számának alakulását. A hatékony fellépés kulcsa a köztertileti
jelenlét. Amennyiben nincs kellő számil rendőr az utcán, a közteľületi brĺnelkövetés
gyakorlatilag kontrollálh atat|an.

Nagyobb hangsúlý kell fekÍetni a biĺnmegelőzésre, a nyí|t felderítésre. Komplexebben kell
képezni a bűnügyi állománý, mert a . jeĺenleg pór éves tapasztalattal rendelkező .
munkatársak a folyamatban lévő ügyekkel is nehezen bo|dogulnak és nincs is lehetőségük
aÍra, hogy a kĺiminalisztkai szabá|yok szerint ,,szélesítéseket'' és esetlegesen további
felderítéseket hajtsanak végre. Megfelelő tapaszta|at és gyakorlat hiányában, nehézkęs és
lassú iitemű a keľĹilet sajátosságaiból adódó magas szőlmű biíncsęlękményekben foýatott
bűnügyi és vizsgálati tevékenység, nem beszélve a kiemelt, bonyolult megítélésű ügyekben,
vagy e|ózetes |etartőú,atott illetőleg fiatalkoru személyekkel szemben folýatott eljárások
lefolytatásáról.



A kábítószer fogyasztásnak és fiiggőségnek nagy szerepe van a bűnelkĺjvetésben és a
bűncsęlekmények számának alakulásában. A munkanélkiili btinöző elemek, a kilátástalan
helyzetben lévo vagy rossz családi és életk<irtilmények között élő fiatalok illetoleg a
prostituáltak és futtatóik körében rendkívül magas a masszív kábítószeresek száma, amelynek
következménye' hogy a kábítószeľ megszerzéséhez szükséges pénzt bűncselekmények
elkövetése iftjźm szerzik meg. Mivel folyamatosan nó a kábítőszer fogyasztók és fiiggővé
válók száma, így az elmúlt évek tapaszta|atai a|apján, mivel egyre könnyebb ezen szęrekhez a
ręndszeres és alkalmi fogyasztóknak a hozzálferés, várhatőan a jövőben emelkedni fog a
kábítószer hatása alatt elkovetett eľőszakos és vagyonelleni bűncselekmények száma.
(Elsősorban rablások, kifosztások és gépkocsi feltorések növekedése várható')

A fentiek a|apjáłn szämítani lehet arra is, hogy a jövőben emelkedni fog a migrációval
kapcsolatos bűncselekmények száma is, illetve, hogy további, ktilňldi szetvezett bűnözői
csopoľtok telepednek meg a kertiletünkben, hiszen számukra egyértelmű az,hogy a rendőľség
korlźltozott kapacitása miatt az ellenük irányuló felderítő tevékenység nem veszélyezteti
komolyan érdekeiket.

Célunk a 20l2-es évben, hogy a további nyomozati cselekmények végrehajtása érdekében
elhúzódó btĺnügyek széĺmátt lecsökkentsük, ami a megfelelő paľancsnoki irányítással és
szakmai felügyelettel, valamint a parancsnoki ellenőrző, visszaellenorző munkáva\ végl,l| az
ügyfeldolgozások időszerűségének javításával éľhető el.

Ezentű|, kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a meg|évő állomány megtaľtásáľa,
mindemellett folyamatosan feltölteni a biĺnügyi állomány hiányző státuszait; az źi|omány
motiválásáľa (utalom, jó munkakómyezet kialakítása). A kézben lévő ügyiratok számának
még kezelhető _ körtilbęlül 30 a|<ta/ťo - szintre történő beá||ítása, a filata| állomány
,,betanítása',,me|yhez szükség lenne mentori tevékenységhez és mentorképzés erosítéséhez,
szakmai képzések tartásához.

Közbiztonsdgi helyzet

Jelentős feladatokat rőtt aKözrendvédelmi osztá|yra a 201]. ęlső felében (únius 30-ig) az
Európai Unió soros elnöI<ségi feladatainak rendőri biztosítósa, melyben aktívan ľészt vettünk.
A csapaterős feladatokon túl ębben az idoszakban fokozottan keľült végrehajtásra az ország
Közbiztonsá'gaMegszi|ärdítźsźnak Programja. Budapest öt végrehajtási területre (régióľa) lett
tagolva ebben az idoszakban, melynek soľán a ,,belvárosi ľégiót'' Rendőľkapitányságunk
kźnyította. Ellenőrzés a|á vontuk a piacokat, bevásárlóközpontokat, pályaudvaľokat,
metrómegállókat, a pétuintézeteket, üzemanyagtöltő állomásokat és a szźi|odálkat.
Fokozottabb ellenőrzés alá vontuk a prostitúciós tevékenységgel fęrtózłitt közteľületeket, a
kereskedelmi. és vendéglátóhelyeket, valamint a szőrakozóhelyeket. Közteriiletünkön
megelőĺtik és visszaszorítottuk a közterĹileti szabályséľtések köZiil a koldulást,
szóľó lapo szt ást és az ero szako s szélvédőmo sók tevékenységét.

Az év utolsó negyedévében a leginkább szemléletes eredményeket az e|ľendelt koztisztasógi
és közbiztonsági fokozott ellenőrzés biztosította. Józsefuáros teľĹiletén az e|mtit tizenot évben
a közbjztonság megszi|árditźsa területén igen nagy eredményeket ért el a VIII. keľülęti
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Rendőrkapitányság és társszervei, valamint a kerületi onkormányzat. A lakosság megfelelő
biztonságérzetének fenntaftása a mai napig számtalan feladatot ró hatóságunkra, azonban
elérkezett az idő, hogy a lakosság mindennapjait zavarő kisebb foku cselekményekkel is
koncentráltan, feladatorientáltan tudjunk fo g lalkozni. A

A bevezetett intézkedés a lakosság é|etét zavaró kisebb fokú szabálysértések megszüntetésére
irányult, kiilijnös tekintettel a kozterület engedély nélküli haszná|atára, a köilisztasźĺgi
szabáiysértésekľe, a szeszęsital engedély nélküli fogyasztására, az ebtanási szabźiyok
megsértésére, a kozerkolcs megsértésére, a koldulásra, a túzvédelmi szabálýalanságokra' a
közterületen jogtalanul életvitel-szeruęn tartőzkodásra, a tiltott helyeken való dohányzásta,
valamint a kukázási tilalom megszegésére. Az intézkedés vonatkozik továbbá a nem
önkormányzati hatáskörbe tartoző szabálysértések visszaszorításźra is, mint a garázdaság, a

veľekedés és egyéb testi sértések, iopások, gyaiogosokra vonatkozó kĺjziekedési
szabálysértések és a köZterületen egyéb' jelen lévo jogsértésekre.

A fokozott ellenőrzések sorźnaz a|ábbi eľedményeket értük ę|f0| l. szeptemberf6. és2011.
november 30. közötti időszakľa tekintette|.
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Az el|ęnőrzések 201l. szeptember 26. napjától kezdődĺjęn tartanak visszavonásig, minden
nap, minden napszakban, napi f4 őľás időtartamban, váitoző |étszámű eľők bevonásźnal,
ugyanakkor a fentiekben látható kiemelt eredményekke|. Az akciősoľozat eredményességét
nem csak a fent említętt statisztikai adatok tźlmasztják alá, hanem a közterülętentapaszta|hatő
látványos változás, valamint az á||ampo|gáľok részérő| érkęző pozitív visszajelzések is.

Töľekednünk kellett a kerĹileti közterĹileti szo|gźiat tervszeľű lränyitásźra' összességében a
ľendőrség hatékonyságának fokozására, a térfigyelő szo|gźł|at és a jźrőrszo|gá|at összehangolt
kányítására, a reagá|ási idő csökkęntésére. Ennek eredményeként a 20t|. évben 1.663 fő
elfogásáľa (20l0. évben 1.884 fi')' 4.s20 Íő e|őá.J|ítálsára (2010' évben 347I ťo) és 543 főve|
szemben (2010. évben 406 ťo) biztonsági intézkedésľe került soľ. Ezen eľedményekkel
magasan az első helyen állunk a főváľosi keľületek ľangsorában.

A kerületi rendőrkapitányságok közötti értékelésben az elfogott és előállított személyek
száma szerinti mutatókban a |étszźmhiány és megnövekedett feladatmennyiség ellenére is az
első helyen végeztünk a vizsgá|t időszak összehason|ítását tekintve, mint az elmúlt évtizedben
mindig. Szabályséľtési feljelentés 9.189 főve| szemben töľtént (20l0. évben 8.267 ťo).

Rendőri jelenlétunk a köĺerületen á||andő. Mobilitásunk és a reagőůő képességünk
helyzetével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az intézkedéseink során, igen nagy
erőfeszítések źlrán, de szinte minden esetben tudtuk teljesíteni az ę|várhatő reagá|ási időt. A
jelentos számú hiány és a folyamatos elvándorlás miatt egyľe tovább nő leterheltségünk, csak
a próbaidős állománynak köszĺjnhętjük jelenlétünket.

Kiemelt fontosságú feladatként az idegenforgalmi szezonban a turisták á|ta| |źúogatott,
forgalmas, frękventált teľületeken, azaz a József körúton, Blaha Lujza téľen, valamint a

Kőbányai úton közel állandó (segítĺí és informatÍv) rendĺíľi jelenlétet biztosítottunk.

A 20II. évben is kőzbiztonsági tevékenységünk egyik meghatźtrozó eleme volt a

rendezvénybiztosítások végrehajtása, melynek során 384 esetben biztosítottunk különbĺjző
rendezvényeket.

Az MTK Budapest FC az elmúlt idényben a másodosztźúyban folyatta spoľ|tevékenységét.
Ezért a csapatának a Hidegkuti Stadionban megrendezésre került labdarúgrĎ méľkőzéseinek
ľendőľi biztosításáľa mindössze 8 esetben keľĺilt soľ. Az év során megtaľtott
páiyabiztonsági bejáĺrźlsok alkalměxa| tapasń,a|tak a|apJźLn, véleményünk szeľint a páiya
jelenlegi állapota miatt - elhelyezkedése, megkoze|ítése, műszaki paraméterei alapján - nem
alkalmas egy kiemelt kockázatű méľkőzés megľendezésére sem.

A leginlcĺbb érezhető változások egyike a téľfigye|ő szo|gá|at kivonu|ó állományának
megsziintetése. Jogértelmezési döntések Íigyelembe vételével 

^z 
illetékes eliiljáró

Budapest vonatkozásában meghatározta, hogy a koľábbi gyakorlattal e|lentétben a
megbízási díj fejében szolgálatot teljesítő állomány 2011 augusztusától ktizteľületi
feladatokat nem láthat el. A kivonuló szolgáIat megszűnése az intézkedések számát is
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jelentősen csökkentette. Gyakoľlati|ag 2 jáľőľautóval kevesebb teljesít a nap 24
ón.ĺj ában szolgálatot Józsefváľos utcáin.

A térfigyelő szo|gźůat kivonuló állománya az év első 8 hĺónapjában 228 fő elfogást és 785
fő előáil|ítálsát hajtotta végľe. Az elfogások ktiztitt tiibbek közłitt 70 ktiľiiztittet, |2 ľablót'
7 gépkocsi feltörőt és 18 betöľöt fogtak el és előállítottak |14 ťő bÍĺncselekmény
elkiivetésével gyanúsítható személyt és ttibbek köztitt 235 tiltott kéjelgőt. Ez az
intézked ési poten ciál ér ezhet(jen hiányzi k a közteľü let ről.

A Budapesti Rendőr-fiikapitányság VIII. kertileti Rendőrkapitźtnysźłg Közrendvédelmi
osztá|y személyi állománya csapaterős rendőri biztosításokľa 78 alkalommal keri.ilt
berendelésre, melyen átlagosan |6 ft' vett részt összesen |2'480 munkaórában. A
|étszátmhe|yzet illetve a csapatrendőri tevékenység speciÍikumai (bevetési öItözet, illetve

, védőfelszerelések, intézkedési taktikák, csapatrendőri tovóbbképzések) a beosztott állomány
fáradtságát, a munkamorál csökkenését, illetve atiiszo|gá'|atok nagy számát vonta maga után.

Feladatunkat képezte továbbá a ľendőri biztosítások nagyszámű végľehajtása, a családon
belüli erőszakos btĺncselekmények megelozése, felderítése, a közlekedés rendjével
összefiiggő helyi problémák kezelése, a kerületben felleĺhető illegális munkavállalók
kiszűrése, valamint illetékességi területünkĺin (kiemelten piacokon és vonzáskörzettikben) a
csempészett és hamis áruk, valamint forgalmazóik felkutatása.

Osszességében:

Megállapítható, hogy a 2011-es évben a rendelkezésre źú1lő állomány a parancsnoki
elvárásokat a legjobb tudása szerint teljesítette' Számos feladat . kiemelten a még jelen Iévő
prostitlició és más a kozterületi (Ińztisztasági) rendet sértő magatartósok kezelése - hárul a
Józsefuárosi Rendőrkapitányságta, melyek végrehajtásának alappillére a szakmai|ag
felkészített hely- és személyismeręttęl rendelkező közrendvédelmi állomány lenne, azonban
jelenleg az á||omány átlagosan csak két-három éves szakmai gyakorlattal és tapaszta|atta|
rendelkezik.
Továbbá a Közrendvédelmi osztźůyt sújtja leginkább a fluktuáció következtében fellépő
|étszźllllhiány, melynek kĺjvetkeztében a közterületi jelenlét jelentős hiányokat szenvedett. Az
źú|ományra nehezedő ťlzikai és pszichikai tehęr miatt egyes munkatáľsak a kĺilső kerületek
rendcÍrkapitányságaihoz, vagy lakhelyükhöz köze|ebb lévő vidéki kapitányságokra kéľik
áthelyezéstiket, ahol véleményük szerint nyugodtabb légkörben tudják munkájukat végezni.
Nincs kialaku|t jövőképük, különösen, hogy lakásgondjuk tiibbségüknek megoldatlan és
önálló (a munkavégzés minőségéľe is kiható a|apvetó biztonságot jelentő) otthon
megszeruésére nincs ľeális lehetőségük. További nehézségként jelentkezik a rendkíviil magas
utazási és megélhetési költségek.

Ennek ellenére továbbra is törekszünk a közterületek, közĺlsségi és nyilvános helyek
biztonsáąának megőľzésére, a mozgóőrök és gépkocsizó járorök legalább a|apszintiĺ
biztosítására. A térfigyelő kameľák segítségével előtérbe helyeztük a céliľányos küldésekkel
és aktív igazo|tatásokkal a csopoľtképző helyek ęllenőrzését, fe|szźmo|ását amennyiben a
közrendľe, közbiztonsźlgra veszélyt jelentenek.
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3. Igazgatósrendészeti tevékenység

A 2OO9. januáľ l-jén rendszerbe állított Robotzsaru Integrá|t Ügyviteli Rendszer
szabálysértési modu|ját még a mai napig sem tudjuk zökkęnőmentes üzemmódban hasznáúni,
a ręndszer ÍlcÍÍl LarLa|ľľłz _ jugszubúlynuk neýlelő - szerrlély-vagyolrőľi, sctll a
közigazgatátsi bÍľságokhoztartoző ügyiratmintálkat, ezeket az lľatokat újra kell szerkesztenĹink
és be kell emelnünk az adott ĺ.igyekhez. Ennek ellenéľe a Robotzsaru modul biztosította
lehetőségeket kihasználjuk egészen a határidők Íigyelemmel kísérésétől a statisztikai
kimutatások készítéséig'

Az ugykatszámunk csökkent, az igyek tagoződěsa jelentősen megváltozott, aZ összes
ügyiratok közel egyhaľmada közlekedési baleset.

A Főváros többi kapitányságait ĺisszevetve:
o A kiszabott pénzbíľságok tekintetében első helyen állunk 76.885.000 Ft' a

bíľságátlagok tekintetében, pedig .29.386 Ft/Íő- a haľmadik helyen.
o határozatok száma -2576 darab. a|apján a Főváľosban a második legtöbb készült.

Figyelmeztető jelzésre vonatkozó és piľotechnikai engedélyezési e|járźs nem volt.

A személy- és vagyonőri tevékenység területén 20| 1. évben 394 ugyfé| adta be kérelmét
személy. és vagyonőri igazo|vány, magánnyomozói igazo|vány, biztonságtechnikai
igazo|vány és ezek tevékenységi engedélye iľánt. A bęadott kéľelmek számźnak emelkedése
azza| magyarázhatő, hogy a személy- és vagyonőri törvény 2006-os hatźiyba lépését
követően, az elsőként kiadott igazo|vźnyok (kozel 900 db) az idei évben járnak le, és ezek
megújítása folyamatosan történik. A személy- és vagyonőrök, magánnyomozók körében csak
adminisztratív ellenorzéseket kell végrehajtanunk, azonban a helyi akciókat, fokozott
ellenőrzésęket kihaszná|va szemé|yes, helyszíni ellenőrzéseket is végrehajtottunk'

A Budapest VIII. kerületi Rendorkapitélnyság állományába tartoző, azonban Fővárosi
hatáskĺjriĺ Ktizponti Szabálysértési osztáIy |étszáma, a meghatározott feladatok
maľadéktalan és ęredményes végreh ajtásár a e le gendő.
Az osztáiyra 20I|. évben 85.388 db ügyirat érkezett be, 60.546 db ügyiratot postáztunk és

9.957 db ügyirat esetében futárszo|gźiat közľęműködését vettük igénybe' A beérkező
ügyiratok napi ált|aga 400-lf00 közé tehető, esetenként ennél is több. Az ügyiratok
tát o|äsźlhoz szüksé g e s ir attér kia lakítása me gt ö ľt ént'

A Központi SzabáIysértési osztály Közlekedési Alosztályának fę|adaÍ'a a Budapest
kozigazgatálsi teľiiletén, ismeľetlen személy által elkĺjvetett szabźil5Ąalan paľkolási ügyekkel
kapcsolatos szabá|ysértési feljelentések elbírálása. Az a|osń'źtly feladata ę|bíréini azon
szabá|ysértéseket is, amelyek a szabá|ýa|an parkolással szorosan összefi.iggésbe hozhatók.

A' Kozponti Szabálysértési Előkészítő Alosztóly fe|adata a tulajdon elleni szabályséľtések,
valamint a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabályséľtése
miatt indított bí.ľósági eljárást előkészítő eljárások lefolýatása. Az a|osztály feladatköréből
adódóan végzi a vidéki szabálysértési hatóságok részéről meghal|gatás tźrgyźlban érkezo
megkeresések telj esítését is.
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Fentiek a|apján elmondható, hogy nagyon fontos a napi ügymenet e||źttźsá.Jĺroz szükséges

megfelelő |étszźtm kieszközlése, hiszen az á||andő leterheltség hosszú távon a munka rovására
mehet.

IIL FUNKCIoNÁLISFELADAToK

L Humúnerőforrús gazddlkodds

Személyi állományunk képzése. továbbképzése:

Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola á'|ta| szervezett egységes bűnügyi szaktanfolyamot
5 ťo végzett el eredményesen. Konfliktuskezelő tréninget 1 ťo végzett el. Iskolarendszeľen
kí\Ąili képzést 1 ftí, iskola rendszeri képzést 4 fü végzett el. Szakmai együttműködés
keretében képzésen f ťo,k?óze|harci szemináľiumon 3 ťo vettńszt.

Nagy ĺlrömmel vettek részt źú|ományunk tagtra az Intézkeđéstaktikai stľessz képzésen, ahol
több kisebb csopoľtban egy napos tréning formájźhan elméleti oktatást kövętően extrém
helyzeteket szimulálva szereztektapaszta|atot a jogszerű és szakszeriĺ intézkedési taktikákľó|.

Kieme|kedő volt a több mint két hónapon keresztül megtartott szakmai ango|
nyelvtanfolyam, melynek keľetében tudás szintjĹikhez mérten, csoportba osztva, ľendori
szakmai nyelvismerettel bővített (íľásbeli és szóbeli) okÍatás fr' célja a ktilfrjldi
ál|ampolgárokkal való könnyebb kommunikáció elérése volt. A tanfolyam végén minden részt
vevo sikeres vizsgát tett.

A két képzésen összesen 250 ťo ľendőr vett részt a VIII. kerületi Rendőrkapitányság
állományából'

Elismerések. jutalmak:

Kapitányságunk munkatźrsai közül múlt évben 11 fb részesült központi jutalomban. Első
tiszti kinevezését 5 fr vehette áÍ. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzatpéĺujutalomban 130 fi't részesíteff, jutalomüdtilést 1l ťo kapott.

P é n ziigy i- a ny a g i t e ch ni k ai e rőfo ľr ds g azd ólk o dó s

Kapitányságunk épĹilete és technikai felszereltsége tekintetében jelentős hiányosságok
mutatkoznak. Az apróbb felújítások, festések ellenéľe hatźrozotian kijelenthető, hogy
jelenlegi épületünk már nem képes egy XXI. szźzadi, modern, minden igéný kielégítő
Rendőrség mtĺkodtetésére, ezá|ta| az épületünk teljes felújításźra vagy cseréjére lenne

szükség.

2011. első félévében nagy hangsúlý fektettünk a munkakörülmények javítására. Az or. és

Jźrorszo|gá|ati A|osztźůy öltözőjének kialakítása a Víg utcai objektum régi fogda
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helyiségének źLta|akítźLsával megtörtént, ezá|ta| a kollégák kulturált körülmények köztjtt
öltözhetnek és a kapitányság állományának tertilęti tago|tságźLt is megszüntettük.

A munkateľhek ellátásának könnyítése érdekében új, nagy teljesítményíĺ hźiőzati nyomtató
rendszer került kiépítésľe a kapitányság épületében. A parancsnoki (és előadói) állomány
koľszertĺ hoľdozható szo|gálati száłmítőgépekkel (laptopokkal) kęrült felszeręlésre.

Jelentős, 170 infoľmatikai eszközze| (|47 db felhasználói és 3 db rendszergazdai
munkaállomás,20laptop, |ézernyomtatólg switchek, Scannerek) támogatta kapitányságunkat
a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat kiizel 15 millió Forint
éľtékben.

A Józsefvárosi Onkoľmányzat 2OI7. évre rendelkezésünkľe bocsátott műktidési kiiltségek
fedęzésére összesen 18.5 millió Forintot.

20I|. mźrcius 28-án megkötött támogatási szerződésben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáros onkormányzata 10.000.000,- Foľint egyszeri támogatást nyujtott. A támogatással
hozzájáru|t a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság működési költségeihez, me|y magá,},an

foglalta a technikai ęszközök, irodai eszközök beszerzését, kisebb beruházásokat,
ľeprezentációt, rendezvények ťlnanszkozźtsźlt, gépjármtĺvek tisĺántaľtásźlt, illetve minden
olyan kisebb dologi kiadást, ame|y a kapitányság szemé|yi állományának napi munkavégzését
megkönnyítette, és hozzájáru|t a meglévĺĺ színvonal emeléséhez.

Józsefuáros közbiztonsági helyzetének taľtós javítása, a jogsértések megelőzése,
megszakítása, feldeľítésę és bizonyítása' valamint az elkövetĺík azonosítása és elfogása,
továbbá a körözött személyek felkutatása, elfogása érdekében a BRFK VIII. keľületi
Rendcĺrkapitánysáęa je|entĺĺs erőfęszítéseket tesz. E feladatok ell'źtźsa azonban a jelenlegi
korülmények között igen nehéz. A folyamatos munkavégzést az alapvető komfort hiánya is
nehezíti. A kapott támogatássa| a kapitányság személyi állománya részére sikerüIt egy

alapfokú kényelmet biztosítani, a mindennapi nehéz, magas szinttĺ munkavégzéshez. (hiitők,
mikľohullámú sütők, kźpéťozok, teaťozók, stb. beszerzésével)

A 2011. november 08-án megkötött támogatási szeľződésben a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáros onkoľmányzata 8.500.000,. Foľint egyszeľi támogatást nyújtott, mellyel
hozzáĄáru|t a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitányság személyi źú|ománya részérę a
többletmunka péluben töľténő megváltásához, illetve juta|mazásźlhoz. (Kdzbiĺonsági és

Köztisztasźlg i akc ió 20 I 1 . szeptember f 6-tő|)

Józsefuáros kozblztonsági helyzetének tartós javítźsa az önkormányzati szabálysértéseket
elkövetok elleni hatékony fellépés, illetve azezzę|járó feladatok ellátása ajelenlegi tényleges
|étszámma| csak jelentos többletmunkával valósítható meg. Ezen többletmunka részbeni
anyagi ellęntételezése elősegítętte a magas szintű elvárásoknak megfelelő folyamatos
munkavégzést.

A Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsęfvźtos onkormányzata által biztosított támogatásból
kifzetętésre keľĹilt háľom hónapi túlszolgálat, illetve 11 fiĺ jutalmazása, akik példaéľtékií,
kięmelkedĺj munkájukkal járultak hozzá Józsefvárosban élők bin,onságához. A személyi
jelĺegű juttatásokon tlil a támogatás összegébő| a kapitányság bejárati poľtál cseréjéhez
szükséges pénzösszeg nagyobb hányadźrt is sikerült kigazdálkodni.
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Az onkormányzat további tálmogatásaként kapitányság részére tartós haszná|atba bocsátott 6

db személygépkocsit.

20I|. év elsĺĺ felében kertilt sor a BRFK vagyon|eltárának felmérésére, mely során hiányosság
nem került megállapításra.

3. Hivutali tevékenység

A kapitányság adat- éS titokvéde|mihe|yzetét folyamatosan figyelemmel kísérjĺik, ľendszeľes,
visszatérĺj ellenőrzésekkel vizsgáljuk tigykezelők és a titkos ügykezelést végzők
tevékenységét, az ę|őkások betartását. Titokséľtés, illętve minősített iľathiány nem volt.

A tavalyi évben beérkezett 260 darab panasz nagy ľészét a köztęrület.felügyelők intézkedése
ellen tett panaszok tették ki, ebből250 db kerĹilt iktatásra e tárgykörben 13 db megalapozott
beadvány érkezett, 2I9 db beadvány alaptalan vo|t, 2| db áttételre kerĹilt más rendori
szervhez. Rendőri intézkedés elleni panasz 4 db volt, melyből 1 db a|apta|an volt és 3 db
áttételľe kęľiilt más szervhez.

2011. január Ol-jétol a kapitányság iigykezelési tevékenységének teljes átszeruęzését
hajtottuk végre. Megszüntetésre került a Bűnügyi osztá|y a|osztźúyainá| végzett átmeneti
kattátozás és iktatás. Az iktatás Segédhivatalban való központosítása áttekinthető,
visszaellenő r lzheto iigymenetet eredményezett.

Ko mmunikdciós tev ékeny s ég

A Budapesti Rendőľ-fökapitányság VIII. kęrületi Rendőrkapitźnyság 20|I. évre
célkitiĺzésként hatátľozta meg a sajtó terén a BRFK Kommunikációs osztállyal és a helyi
önkormányzattal, méd iumo kkal történő fo lyamato s és aktív e gyüttműkö dést.

A VIII. keľület lakosaiva| a folyamatos kommunikációt fenntartva _péIdául a Józsefvárosi
onkormányzat hivatalos újságján keresztiil - állandó táĄékoztatźst adtunk az elkövetett
bűncselekményekľő|, a bűnmegelőzésrő| és az áidozattává|ás lehetoségeinek ismeľtetéséről.

A BRFK Kommunikációs osztá|y, új proaktív kommunikációs tervezési rendjének,
figyelembevételével kapitányságunkon kontaktszemélý keriilt kijelölésre, ęzze| is segítve a
társszervek munkáját. A tavalyi év sikeresnek értékelhető, tekintette| arra, hogy rendszeľes,
pontos és mindenľe kiterjedő felvilágosítást nyújtottunk a helybeli lakosok sztlmőra, illetve a
Kommunikźrciős osztőtly munkáját is állandó információk közlésével segítettük. Hangsúlý a
pľevencióra helyeztük, megjelenéseinkben a pozitív rendőri helyállást erősítettĹik.

2011. október I7-én 10.00 órai kezdettel a lőzsęfuźĺrosi onkormányzat tanácstermében
megrendezésre kerÍilt az Országos RendőrÍökapitány Úr á|ta| ekeńdelt Ktizbiztonsági
ľ.óľum, melyen ľészt vettek azY. és VIII. kerület rendőľi és <jnkormányzativezetői, valamint
több civil szęrvęzęt tisztségviselője. A ňrumra hivata|osak voltak a helyi konfliktusokat,
problémákat ismerő, a lakosokat képviselni képes és a megoldási javaslatokat megfoga|mazni
tudó személyek, akik a helyi lakosság ktilonböző életkoru csoportjaival, munkájuk, hivatásuk
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és egyéb közcélú tevékenységük során gyak,ĺan találkoznak' A Fórum célja volt, hogy a
Rend<íľség első kézből ismerje meg a lakosság szubjektív, a hatóság felé iľányuló elvárásait.
A hozzászőlások tobb megoldandó területre mutattak rá, így kiilonösen: a táľsterületek
egytittműködésének fontosságára, a kerületek osszefogásának sziikségességére; graffltizés
elterjedésére; gördeszkások és kerékpáľosok ,,ľandalírozásźra,,; a rendőrségi segélyvonala
lassú elérhetőségľe; a koldulás visszatérő pľoblémájára; közterületi drogozás elterjedésre.

Iv. ľuľnĺncnĺozÓ MUNKÁ

A Btĺnügyi osztźúy és a Közrendvédelmi osztźůy fokozott figyelmet foľdít a családon beliili
erĺĺszak á|dozatalľa. Azokban az esetekben, ahol kiskorú gyeľmek is van a családban,
hatóságunk haladéktalanul értesíti az illetékes Gyámügyi osztáůyt vagy a Csa|ádsegítĺí
Szolgálatot az esetleges intézkedések megtétele érdekében. Hatóságunk a megkötött
egyĹittmiíkÓdési megállapodások keretében, fo|yamatosan kapcsolatot tart az onkormźnyzat
Gyermekvédelmi osztźůyźna|' Gyámügyi osztá|yáva|, a GyermekjóIéti Szo|gá|atta|' valamint
a Családsegítő Szo|gźiatta|. Tovétbbá kapitányságunk kapcso|atot tart a keľületben működő
Teriileti Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, illetve a szomszédos keľiiletek
Rendőrkapit ány ságaiv a|' Gyeľmekvéde lm i és Gyámü gyi o sztályaival.

Az időskorúak sérelmére elkovetett bűncselekmények vonatkozásában meghatfuoző a
séľtettek saját otthonában történt jogsértések száma. Az elkövetők, kihaszná"lva az idős
személyek hiszékenységét és Íigyelmetlenségét visszatéro rendszeľességgel követnek el
lopásokat sérelmiikre.

Ennek érdekében a kerü|etben ta|źúhatő, működő idősek klubjaiban folyamatosan megtartásra
keľültek a felvilágosítő,tájékoztató előadások. Ezek során a teljesség igényével törekedtiink a
napi aktualitásokhoz és a kerület biĺnügyi he|yzetéhez igazodő ismeretek átadásźtra, illetve
lehetőséget biztosítottunk _ akár a konkrét esetekęn keresztül felvezetett _ á|lampolgári
kérdések megvźúaszo|ásfua. A biĺnügyi szolgálati ág hathatós támogatźsálvalr az idős emberek
téĺjékoztatását kiterjesztettiik azokľa a csalási módszerekľe, amelyeket nagy százalékban
a|ka|maztak kerületünkben a bűncselekmények elkövetői. Az i|yenjellegű tájékoztatásokat a
jĺlvőben is folyatni kívánjuk, mivel _ nem elhanyagolva az áůta|ános biĺnmegelőzési
szempontokat _ a közvetlen kapcsolattaľtás e formája benyomásaink szerint jelentős
mértékben támogathatja a ľendőrhatósáę és keľületünk lakóinak további közeledését.

Folyamatos a kapcsolattartás a keľiiletben ta|á|hatő általános iskolákkal, valamint a Pártfogó
Felügyelői Szo|gá'|at fiatalkoruakkal foglalkozó páľtfogóival, mivel nagyon fontos a
megelőzés annak érdekében' hogy a fiatalok ne keľüljenek olyan környezetbe, ahol fennáll a
veszélye annak, hogy bÍÍncselekményeket kĺivessenek el.
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v. EGYtjTTMŰKonns

Felettes szerveinkkel, elsősorban a Budapesti Rendőr-Íökapitányság kozponti szerveivel, a
kerületi rendőrkapitányságok vezetőivel jó kapcsolatot alakítottunk ki. A felettes szervektől
kapott utasításokat maradéktalanul végrehajtjuk, a rendszeres vezetői éľtekezletek írásos
tájékoztatők és a mindennapi személyes konzultációk megteremtik a sztikséges
infoľmáció áramlás lehető sését.

A Józseftárosi KözteľĹil"t-" ĺ.lugy.lettel közös közterületi ellenőrzésekre keľütt sor több
alkalommal, melynek sortn az engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatók, a
kozterületet engedély nélki.ili használók eljárás alá vonása, visszaszorítása volt a cél.

Minden évben kiemelt feladatként kezeljük a vonatkozó normatívák a|ap1án _ ki.ilönösen az
iđegenforgalmi szezon a|att_ a kerületünkbe látogató kiilfijldiekkel kapcsolatos jogséľtéseket.
A keľületĹinkben található idegenforgalmi központot szállodźtk, a jelentős nemzetkozi
forgalmat is lebonyolító Keleti pályaudvar tette szükségessé, hogy felméľjük a veszélyeztetett
helyeket, és jó kapcsolatot alakítsunk ki a száůIodźlk vezetőivel.

A szállodák külťoldiek sérelmére elkövetett cselekmények tudomására jutésa esetén, soron
kívül értesírtik hatóságunkat, a nyomozźlsaink során pedig gyakľan kapunk segítséget a
szállodában 1'artózkodő vagy ott megforduló személyekkel kapcsolatban. Sikerült elérnünk,
hogy csökkent a ktilfij|diek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma.

Kapitányságunk illetékességi területén három po|gźtrőrszervezet működik. Velük
ľendęlkezünk hatályos együttműködési megállapodással, de munkánkat éręzhetően a
mindennapokban nem segítik.

Az Önkormányzatta| való kiemelkedő együttműködés 20|2. május elején egy újonnan induló
programban is testet ölt.

Számos tanulmány tálmasztja azt a|á, hogy a rendszerváltás óta a lakosság binonságérzete, a
rendőrségbe vetett általános táľsadalmi biza|om csökkent. Sokszor azért nem értestil a
Rendőrség időben olyan eseményekről vagy cselekményekrol, ahol intézkedési kötelezettsége
volna vagy egyźita|án a szo|gáůtatő jelleget erősítvén rendőrségi beavatkozáls szĹikséges, mert
az ěú|ampo|gárok nem vęszik a fiíradságot, hogy azt ahatőság tudomásőtrahozzák. Ez egy
virtuális szakadék a lakosság és a Rendőľség között, amelyet minden eszközze| meg kell
próbá|ni áthidalni és a távolságot a két partkozott csökkenteni.

Ha a lakosság nem megy oda a Rendőrséghez' akkor a Rendőrség megy oda a lakossághoz.
Számos kíséľlet született arra, hogyan közelítsük egymáshoz a feleket, de áttörő sikert a mai
napig nem sikeľült elérni. A Főváros helyzete egyébként is speciális, ha akorzeti megbízotti
rendszerről beszélünk. Mi kell ahhoz, hogy egy körzeti megbizoÍt sikeres legyen?
Legťoképpenaz,hogy a |akosság ismerje akorzetimegbízottjélt. Ahhoz,hogy ezazismertség,
ez a fajta bizalom kialakuljon, idő kell, mégpedig sok. Ha kitesszük egy táľsasház
fa|iŕljságárą hogy ki a körzeti megbuott, majd miľe valaki eljut odáig, hogy fel is keresse,
nagy va|őszÍntĺséggel egy teljesen rij kollégát fog megtalálni a vonal végén. Ez a fo|yamat
hosszú távonbjza|omvesztéshezvęzet és a teljes Rendőrség biza|mi kreditjét csökkenti.
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Megoldásként mutatkozik, ha Józsefváros bűnügyileg legfrekventáltabb és a |akosságot
ľendőrileg legkevésbé elérhető pontjaiľa odatesszük a rendőľséget. Ne csak ľendőrautók jöttét-
mentét lássa a lakosság, hanem azt, hogy a rendőrség folyamatosan jelen van és képes a
közbjztonsźtg prob lémáira reagáln i.

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Onkormányzatta| szoľosan egyiitt működve
születętt az ot|et, hogy alakítsunk ki egy mobil rendorségi konténert, kvĺázi mobil rendőrséget.
Az e|képzelés alapja egy, az építkezésekrol már jól ismert iľoda konténer, melyet teljesen
sajźt eképzeléseink a|apján szabunk testre.

Techn ikai p ar améter ezés..

A konténeľ maga e1y |2 méter hosszú szabvźny konténer minden oldalon 2.2 ab|a|<ka|. A
konténer fehér színben került megrendelésre, így a rendoľautókľól ismert egyedi matricźľ,ás
könnyebben kivitelezhető. A konténęr nézzęn úgy ki, hogy a rendőrségi flottamegjelęnésbe
illeszkedjen, miel<ĺtt a funkciona|itásról egyéůta|źn elkezdünk beszélni. Természetesen fütött
és klímatizált. Kihelyezhetőségének nincs koľlátja, akár két paľkoló autó közé letehető,
áttelepítése nem vesz több időt igénybe 2 őránéi,

A belső kialakításnáI arľa voltunk elsősorban figyelemmel, hogy alkalmas legyen a mobil
iroda folyamatos rendőri1'artőzkodźtsra, lehet<íleg kényelmesen. A konténer végén lekerítésre
keľült egy egészségügyi helyiség és egy pici konyha, amely az ngyfé|tértől teljesen el van
váIasztva. Az ugyfé|tér maga l0 négyzetméter, klasszikus iroda felszereléssel, egy időben 4-5
személy lęültetéséľe alkalmas. A létező összes informatikai megoldással felruháztuk a
konténert, úgymint Robotzsaru futtató kornyezet, fi'ldi HD Tv vételľe alkalmas Tv készülék,
EDR rádió, telefon, fax, fénymźlsoló, nyomtató, stb. A konténer tetejére egy mobil térfigyelő
kameľa kerül telepítésre, így a k<irnyék ',megfigyelésére'' is lehetőség nyílik. Természetesen a
mobil téľÍigyelo kamera képe közvetlen a kapitányság térfigyel<Í központjából követhető
figyelemmel. A konténer a|á egy l1 köbméteres szaniteľ modul keľül beépítésľe, így pusztán
átamma| akźlr 6hétiguzemelhet a konténer víz utántöltés nélküI.

A mobil konténer va|ódi célja:
A valódi cél a lakosság igényeinek kiszolgá|ása, a rendoľség szo|gźůtatőjellegének eľosítése.
A mobil iľodát bármikor, bárki és szinte bármive| felkeľesheti. Technikailag mindenľe
alkalmas, csak úgy mintha egy ľendőľkapitányságon volnánk. A szo|gá|atot teljesítő koĺléga
tud felje|entést, bejelentést felvenni, kihallgatni. Az éú|ampolgár bemehęt és a folyamatban
lévo ügyeiről érdęklődhet, de akár egyszeríi űtbaigazítást is kérhet. A rendőrség jelen van,
amikor szükség van rá. A kerület egyéb gépkocsizó járőrei egy fényképes töľzslap lekérése
végett akár a konténeľhez is ,,elő tudják állítani'' a magźú igazo|ni nem képes személý, de
priusz ellęnőrzésére is lehetőségük nyílik.

Az a|ape|gondolás az, hogy az źi|ampo|gárok idővel megszokják, hogy lakóköľnyezetükben
egy új jelenség teleptilt és idővęl bizalommal lesznek kányába. A lakosságban rendkívĹili az
éľdeklődés a ľendőrség kányźha csak a megfelelő forumokat nehéz megta|á|ni ezen
érdeklodés kielégítéséhez. Jövet-menet folyamatosan látni fogják saját lakókörnyezetĹikben a
ľendőrséget és ha kéľdésük vagy problémájuk van, bármikor felkereshetik azt. Természetesen
ezze| a megoldássa| azt a társadalmi réteget próbáljuk cé|ozni, aki kriminológiailag a
legkiszolgáltatottabb, leginkább segítségre szorul.

Báľhová is tesszük a mobil rendőrséget, az magźxal fogja bozni az érezhetően növekvo
rendőri jelenlétet, hiszen a konténerben szo|gěiatot 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 már pusztán ez a tény is javítani fogja a konténer közvetlen közelének rendőri
lefedettségét.

Józsefuáros területének jelenleg kb. 90 %o-a van térflgyelő kamerákkal lefedve, igy ęgy
mozgathatő térfigyelo kameľát is nyeľünk a kĺjzteľületre.

A konténeľ kihelyezése:
A kihelyezésnél alapvetően bűnügy fertilzottségi adatokat és a lakossági igényeket vessziik
alapul. A kihelyezést követőęn a konténer jelen marad minimum 6 héti1, illetve ad'dig amíg az
adott terület folyamatosabb rendőri felügyelete indokoltabb. Tęrveinek szerint a konténęrt
évente 6.8 alkalomma| he|yezzük át, de a gyakoľlati tapaszta|atok ezen terveket felülÍľhatják.

Üzemęltetés:
A konténer áttelepítésének költségei a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi
tnkoľmányzat áůta| a BRFK VIII. kerületi Rendorkapitányság részére évęnként megszavazoíÍ
miĺködési költségkeľet terhére történnének, a ,,rezsiköltség'' az önkoľmźnyzatot terheli'
Természetesen a kitelepülési helyszíneket úgy kell megvźúasztani, hogy az őĺlkormänyzat a
működtetéshez szükséges áramot biztosítani tudja, de ez a|apvetóen mindenho| adott a
kerületben.

Yárakozźs:-
Ezze| a projekttel javítani kívánunk a kerületi Rendőrkapitányság általános megítéltségén és a
rendőrség kźnyába mutatkozó bjza|mi index növękedését várjuk. A konténeľben kizárő|ag
körzeti megbízottak fognak szo|gá|atot ellátni. Ezen kollégák kerületi hely és személyismerete
jobb, illetve a rendőrség állományában eltöltött hosszabb ido is alkalmasabbáteszi őket egy
ilyen feladat ę||átélsźlr a.

A konténeľ kihelyezése akÍív lakossáęiközreműködéssel befolyásolhatő, azaz kérelmezhető,
hogy a közvetlen lakóköľnyezetbe kerüljön kihelyezésre rövidebb-hosszabb távra.

vI. ossZEGZÉS

Tisztelt Polgáľmester Úr, Tisztelt Képviselotestület.

A 20|1. évben a VIII. keľtileti Rendőrkapitányság á||ománya munkáját tisztességesen és
becsületesen végezte.

Az elrnúlt év mindennapi munkavégzéseit befolyásoló szervęzęti és működésbeli
hiányosságok, problémák hathatós intézkedések meghozatalát igénylik.

A jelenlegi működési köľülĺnények nem teszik lehetővé a XXI. századi elváľásoknak
megfelelo munkakörnyezet ke|lő biztosítźlsát, valamint az á||omány munkájának hatékony
kontro llálás a miatt szükséges az egységes elhe lyezés bizto sítása.

Munkatársaim folyamatos és egyenletes teljesítménye, az áil|omány feladattudata, szakmai
felkészĹiltsége, fegyelmezettsége okot ad annak ľemélésére, hogy a jövőben is stabil, eľős
közbiztonsźtgottudunktartaniJózsefvárosban.
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Rugalmasan' céltudatosan kell megfelelnünk az újabb kihívásoknak, legyenek azok akár
szervezetiek, akár szakmaiak.

Az elmúlt év értékelését követőęn és alapul véve a kovetkező időszakra vonatkozó
legfontosabb célkitűzéseink a kovetkezők.

2012. év kiemelt cé|iai:

o az űj szęrvezeti modell kidolgozása és működőképességéhez szükséges
feltéte lek bizto sítása;

o fenn kívánjuk tartani a fiĺváľos VIII. kęriiletében a látható rendőrségi modellt,
bizto sítva a fo lyamato s köztertilet i j e len létet ;

. mobil rendőľőrs pľogľam indításával a lakosság _ rendőrség kapcsolat javításźú

cé|ozzuk

o Hatékonyan fel kell lépjünk a keri'ileti prostittició és a kábítószer területén

. újabb köztisztasági és közbin.onsági fokozott ellenőrzésęk végrehajtása

o a lakosságot leginkább irritáló btĺncselekmény kategóľiák vonatkozásźlban az
eredménye ssé günk j avítása;

. nyomozáseľedményességi mutatóinkat szinten kívánjuk tartani;

r kiemelten kezeljük a lakosság nyugalmát, biztonsźąétzetét zavatő jelenségeket,
eseményeket, cse lekményeket;

r tovább kell javítani a fiatalok és az idős emberek biztonság érzetét;

o a közlekedés rendjének megszilárdítása, fenntartása érdekében továbbra is a
törvény teljes szigorźxa| kel| fellépnünk a közlekedési szabálysértések
elkövetőivel és a megbotránkozÍató közösség ellenes magatartást tanúsítókkal
szemben;

o tovább kell növelni a parancsnoki ellenőrző tevékenység hatékonyságát, elmúlt
évekhez hasonló szigoľľal kell fellépni a korrupció minden fajtájáva| szemben;

. megkezdett utat folýatva a mege|oző _ felvilágosító munkát tovább kell
fokoznunk az iskolákban' az idosek között és a helyi médiában;

. megorzziik, elmélyítjük a kialakult kiváló kapcsolatokat az önkormányzatÍa|,
ügyészségekkel, kti|önböző társszervekkel és más szervezetekkel,
szęrvezódésekkel;

o munkatáľsaink ľészére . szakmai fejlődésük céljából - lehetőségeink szerint
bizto s ítani ke ll oktatásokon, képzéseken, ko nferenciákon való részvéte lt ;

. az életkörülĺnények javítása, a fluktuáció megállittsa, az állomány megtaľtása
éľdekében újabb szolgálati lakások biztosítása az onkormányzat segítségével.

Budapest, 2012. ápri|is 10.
Sa|gó LászI'ő ľ. őľnagy

kapitányságvezető


