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A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľületi Rendőľkapitánysága a 2013. évben igen komoly
és sikeres tevékenységet végzett azért,hogy a kerület közrendje, közbiztonsága tovább javuljoĺ az
előző éviekhez képest.
Az e|ért eredmények önmagukért beszélnek' a kerĹĺlet közbiztonsága tovább javult, a munkát
tovĺíbb kell folýatnunk.
Tcjbb kábítőszert terjesztő csopoľtot vontunk ki a kerĹiletből' és eľedményesen léptĹink fel a
prostituciós tevékenységet folýatókkal szemb en is.

Csokkentettiik a területĺinkon és ezen beltil a közteľületeken elkövetett bűncselekmények szźĺmźú -

pl. ľablás, személygépkocsi lopások, jármű önkényes elvétele, ľongálás, testi sértés, súlyos testi
sértés, kiskoru veszélyeztetése -, emellett a legtöbb kategőiában eľedményesebben dęrítettük fel
aZ elkĺjvetőket (általános nyomozáseredményességi mutató, közteľĹileten elkövetett
bűncselekmények, rablás, testi sértés, garźĺzđaság, gépkocsi feltorés, zsarc|ás, ľongálás,
orgazdastry).

Részt vęttĺĺnk a Szomszédsági renđőr pľogľam beindításábaĺ, akorzeti megbízottak továbbľa is a
tőlük megszokott magas színvonalon taľtották a kapcsolatot az á||ampolgárokkal, az
intézméĺyekkel. CsökkentettĹik a bejelentésekľe történo reagźiźĺsok idejét és az egyéb váľakozási
időket.

I. A közbiztonsági he|yzet éľtékelése

1. A bíĺnügyi helyzet bemutatása

1. 1 A r egisztráit bűncselekmények számának alakulása általánosságban

Az ENyÜBS @gységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Búnügyi Statisztikai Rendszer) adatai
alapján a Budapest VIII. keľületi Rendorkapitányság illetékességi teľtiletén 2013. évben a
rc gisztr źĺ|t bűnc se l ekmény ek az a|źhbiak szeľint alakult.

Az adatokból megáIlapithatő, hogy kapitrányságunk illetékességi tertiletén elkövetett
brĺncsęlekmények száma csökkent, annak ellenére is, hogy a kábitőszer fogyasztók ellen
hatékonyabban léptĹink fel' és igen kĺĺvetkezetes a fellépésünk a gatázda jellegű magatartásokat
elkövetőkkel szemben is.

A brĺncselekmények strukturája a kiemelt brĺncselekményi kategóľiákban jelentős változáson esett

źLt. Visszaesett a 100.000 lakosľa jutó bűncselekmények, a közteľületen elktjvetett
bűncselekmények a súlyos testi sértések, a kiskorÍl veszélyeztetések, a szeméIygépkocsi lopások,
jármű önkényes elvételek, a rablások és a rongálások száma, azoĺban emelkedett a gatázdaságok,
illetőleg a lopások szźtma.

A bűncselekmények struktuníjában bekovetkezelt változások a fokozott közterületi jelenlétľe

vezethetőek vissza. A kábítószer fogyasztók tęttenérésének száma hatvźtnyozotI. arźtnyban á|| a

k o ztertilete n szolgá|ato t te lj e sítő ľendő ro k számźx a|.

Az ismert elkövetővel szemben folytatott eljáľások jellemzően vagyon elleni, eľőszakos, garázda
j e lle gtĺ, illetőle g kábítő szertel kapc s olato sak.

L,

RZsNEo 3.90.53.l(0l0804l41.48O3-bunkai{43l2ó952.90lBOE|6B785-4|42'5459)



r

['

t.

I

t
I

t--

I

ł

Ĺ'

t

I

I

Az elkövetett bűncselekményeket továbbľa is a fokozott közteľĹileti jelenléttel, a nem kozteľülęti
búncselekményeket a nyomozói poľýák, akciók számának növelésével látom csokkenthetőnek.
A kiemelt bűncselękményekľe vonatkozóan éľtékelő-elemző tevékenységet végzullk, mely soľán
heti rendszerességgel éĺtékelést készíttink. Az ennek soľán tett megállapítások (új, elszaporodó
elkövetési magalartások' feľtőzött teľületek) a köztęrületi szolgálatot ellátó állomány részére
ismertetésre kerülnek, avezetői állomány ezek figyelembe vételével hatáľozza meg állomány által
fokozottan ellenőrizendő teruletet.

Kapitányságunkon kiemelt feladatként határoztam meg a kźhítőszert teľjesztő személyek,
csoportok elleni hatékony fellépést, melynek eľedményeként2013. évben renđszeresen fogtunk el
kábítőszert terjesztőket. Ezekben az esetekben is torekedtĹink a jogszabályok maximális
figyelemb evételével a fo gva tartás melletti elj rárásokra.

1.2. A regisztľált bííncselekm ények száma kategóľiánként :

A regisztľált bűncselekmények száma
A Józsefrárosban elkövetett bűncselękmények szźma 20l3-ban a 2012' évlhez képest f0 o/o.a|

cstikkent, és a2009. évIhez képest is majdnem 1'000-el kevesebb bűncselekményt követtek el a
kerület területén (mely az I. számű mellékletben graf,rkusan is źhrázolásra került).

2009.I-XII. hó 2010.I-XII. hó 2011' I-XII' hó 20|2.I-XII. hó 2013.I-XII. hó

8.925 8.951 8.277 9.881 7.952

100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma:

A 100.000 lakosra jutó búncselekmények szźtma 1 1.601,1-ľo| 10.596,7 -re,8,,7 %-al csokkent az

e|őző évlhęz képest.

1.3. A kiizteľůileten elktivetett, ľegisztľált bűncselekmények számának alakulása:

2009.I-XII. hó 2010. I-XII. hó 20II' I-XII. hó 2012.I-XII. hó 2013.I-XII' hó

3.445 4.227 3.750 3.463 3.230

A közteriileten elkövetett biincselekmények számźtt elemezve megállapítható, hogy az elmíIt 5
évhez.tépest a legkevesebbet regisztráltuk,3.230-at, 2010 óta folyamatos csökkenés tapasztalható,
a tava|yi évhez képest a csĺjkkenés 6,7 %o-os. Megfigyelhető, hogy a bűncselekmények a fokozott
kcjzteriĺleti rendőri jelenlétnek köszönhetően a kcjzteľületekĺől a táľsasházakba kezdtek
visszaszorulni' mely jelenségre a továbbiakban fokozott hangsúlý kell fektetnünk!

1.4. A keľület teľületén regisztráit kieme|t bíĺncselekmények számának alakulása (graf,rkusan

ábräzolv a a 2. szźlmu mellékletb en) :

Testi séľtés
A testi sértések számát megvizsgálva megállapithatő, hogy azok száma 2010 őta folyamatos
csökkenést mutat. A tavalyi évhez képest a csökkenés 4 oÁ-os (178-ró1 171-re). A testi sértéseken

belül a súlyos testi séľtések száma 9 Yo-aI 1 3 1 -ről 1 19-rę csökkent'

RZSNEO_3.90.53.f (010804141,4803-bumkai443126952-90lB0EI6B7Bs-4t42.5459)
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Kiskorú veszélyeztetése
A kiskoru veszéIyeztetésének szttma a2011. évihez képest (35) majdnem a harmadtra, a2012.
évlhez (17) képest 24 Yo_a| 13-ra csĺjkkent.
Garázdasáp
A garźzdaságot elköveto személyekkel szemben a tavalyi évben - mint miíĺ említettem _ igen
következetesen lépttink fel. Ennek következménye, hogy a garázđastryokkal kapcsolatos eljrĺľások
száma 37 oÁ-a\ emelkedett 204-rol 27 9 -re.

Lopás
A lopások szźtma(4.244) 4 oÁ-os emelkedést mutat a20l2-es 4.083-as sztnlhoz képest, de még így
is kevesebb, mint a 2010-es 4.289, vagy a201I-ben elkövetett 4.610'
A lopásokon belül a szemé|ygépkocsi lopások szźtma 63-rő| 51-re, 19 %o-a| csökkent, azonban
gépjátmű feltörések száma 11 %-os emelkedést mutat (501-ĺől 555-re). A lakásbetöľések száma
szinte stagnál (336, illetve 339).
Jármű önkényes elvétele
A jármű cinkényes elvétele bűncsęlekmények száma 15-ľől 1l-re csĺjkkent, ezzel az elmúlt ĺit év
legkevesebb ilyen bűncselekményét követték el. Egyiitt vizsgáIva személygépkocsi lopások és a
jármu önkényes elvételęk számát szintén azt á||apithatjuk meg, hogy az elmillt ot év legkevesebb
ilyen jellegű bűncselekményeit kovették el.
Rongálás
Az elkovetett rongálások szźĺmtĺt megvizsgálva megállapítható, hogy az a2012-ęs257-tőI,6,2Yo-a|
24I-rę csökkent.
Rablás
A rablások száma jelentős méľtékben-23 %o-aI- cscjkkent 159-ről L23-ra.

osszességében tehát megállapítható, hogy az elkövetett bűncselekmények száma_ a gaĺázdaság, a

lopás és a gépkocsi feltöľés kivételével - csokkenést mutat. A 2014. évben is nagy hangsúlý
fektettt'ink a bűncselekmények, ezęn belül is a közteľületeinken elktjvetett bűncselekmények
me ge\ő zé sér e, í gy c s ö kkentv e az itt lakók źůdozattá v á|t.sźú.

1.5. Kiemelten kezelt, érdeklődést kiváltĺó - bűncselekmények kłirén kívĺili . fontosabb
bűncselekmények:

A 2013. évben nagy hangsúlyt fektetttink a kábítószert terjesztők felderítéséľe, havi
rendszerességgel hajtottrrnk végre elfogásokat, ezen esetekben - azigyészséggel töľténő egyeztetés

a|apján - az elkövetők fogva hrtásáratettĹink javaslatot.

Több esetben sikeriilt teljes teľjesztői csoportokat felszámolnunk a tavalyi évben. A terjesztői
magatartások továbbra is jelen vannak a kerĹiletben, így amunkát tovább kell folytatnunk!

2. A bűnüldiiző munka éľtékelése

2.1. A nyomozáseľedményességi mutatĺĺ alakulása oÁ-ban (a nyomozźtseredményességi mutatók
a 3. számu mellékletbęn találhatóak) :

l
I

I

t

t

I

f,

ľ
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Megállapítható, hogy a20I2.es évhez képest (I9,2 %) aĺyomozźtsok eredményességi mutatója a

t 
.l 2013 évben,8,3 Yo-ka|Z7,5 oÁ-ranőtt.

I
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2.2. A kiizteľĺileten elkövetett, ľegisztľált bíĺncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója:

A közterĹileten elkĺjvetett bűncselekmények nyomozáseľedményességi mutatója a 2011-es évhez
(25,9 %) képest 5,6 oÁ-ka|, a}}If-es évhez (21,7 %) képest 9,8 Yo-ka| nőtt a 2013 évben (3I,5 %).

2.3. A kerĺilet eljárásaiban ľegisztľált' egy€s kiemelten kezelt bíĺncselekmények
nyomozáseredményességi mutatój ának alakulása a 20),2. és 20 1 3. évben

Testi sértés
A testi sértések nyomozáseredményességi mutatój a af0|2' évi 59,8 oÁ-rő| 63,I Yo-ranőtt. (+3,3 %o)'

Garázdaság
A garźndaságok nyomozáseredményességi mutatója 68,6 oÁ-rő|,5,| Yo-aI73,7 %o-ranőtt.

Looás
A lopások nyomozáseredményességi mutatója 7,4 oÁ-a| 16,2 %o-róI 17,6 oÁ-ranőtt, ezen bęliil a
gépkocsi feltĺiľések szintén nőttek 6,2 %o-rőI 7,2 Yo-ra. A személygépkocsi lopások
nyomozáseredményességi mutatój a 16,7 oÁ-rő| I0,2 Yo-ta csökkęnt'
Jelentősen nőtt a zsaľolások (25-rő| 6I,5 o/o-ra), a rongtĺIások (10,2 %o-rő| 16,9 oÁ-ra) és az
or gazdaságok (4 0 -ľo1 57,| oń -r a) nyomozásere dménye s s é gi mutatój a.

Rablás
A rablások nyomozáseľedményességi mutatója szintén jelentősen, |6,I %o-tő| 52 oÁ-ranőtt.

osszességében megállapíthatő, hogy a nyomozáseredményességi mutatók - a személygépkocsi
lopásokat kivéve - nőtt, ezen belül is jelentős a növekedés a ľablás, a zsaro|ás, a rongálás, az
or gazdas ág tekintetéb en.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok:

A szabálysértési éľtékľe elkövetett tulajdon ellni szabálysértések elkövetői kĺjre és az elkcjvetés
körtilményei is nagyban szélęsedtek, a bűnelkövetői kör egyes személyei nem különböznek a
búncselekményeket elkövetők körétől - csak az értéL<hatźlr miatt kerülnek szabálysértési eljaľás
elb írál ás an ak hatá|y a aIá.

A bolti lopások vonatkozásában megf,rgyelhető, hogy az elkövetői köľ egyes elemei egyéľtelmrĺen
izLetszeru elkövętők (pld' 20 tábla csokoládé, 50 csomag ľágógumi stb.) vagy az elkovetés
sorozatjellege utal erre, ellenben egyes személyek által ellopott kárérték nem éri el a 300-500
forintot sem, ők a szegényebb rétegből kerülnek ki, és a ,,megélhetésükért'' lopnak'

Ezen szabáIysértésęk elsődleges felderítését a korzeti megbízottak végz1k, munkájuk soľán
figyelemmel vannak az egyes minősítő tényezőWe (p1. üzletszeľű elkovetés, dolog elleni eľőszak),
illetve együttműkodnek a bűnügyi szo\gá'|ati ággaI. Eľedményes munkájukat jellemzi, hogy az
elmúlt évben növekedett a a tulajdon elleni szabá|ysértések felderítési mutatója'

4. A ktizlekedésbiztonsági he|yzet; 2009.2013. év ktiziitti időszakban:

Közlekedésbiztonsági helyzet az e|mult évben javult. A balesetek jellemző többsége továbbra is
személyi sérüléssel nem járó baleset, a súlyosabb kimenetelű balesetek éůta|źhan a gyorsabb
közlekedésľe lehetőséset adó fbközlekedési utakon következnek be.

ľ
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A személyi sérüléses közuti közlekedési balesetek az alábbiak szerint alakulJózsefvárosban.
A2012. évben 180 esetbęn, af073. évben 172 esetben történt személyi sérüléses baleset, mely 4,4
o/o-os csökkenés; ebből súlyos kimenetelű baleset 2012. évben 27,2013. évbęn 46, míg könnyű
séľüléses kimenetelti baleset 20|2. évbęn 153 esętben,2013. évben 126 esetben (a csökkenés: 18

%-os) történt.

A személyi sérĺ.ilésse| járő balesetek további csökkentése a 201'4. év fe|adata, melyet céliranyos
akciók és ťlgyelem felhívó kampĺányokkal látok megvalósíthatónak.

II. A keľtilet áůtal- zkozbutonság éľdekében tett ĺntézkedések és Lz LzzL|

kapcsolatos feladatok

ĺ'. A közteľiiletĺ jelenlét

Kapitányságunk vezetésének kiemelt célkitrĺzése volt a 2013. évben a kozterületi ľendőľi jelenlét
fokozása, a bejelentésekĺe töľténo reagěiási ido csokkentése.

A közteľületen eltoltott szolgá|ati idő jelentősen, 39, 8I Yo-a| nőtt 66.127 óráról 93 '290 őrá'ra.

A saját eľőnk általi szolgá|atellźltźst erősítette a. a Józsefuáľosi Közterület Felügyelet és

Városüzemeltetési Szolgálattal közösen műkodtetett - téľf,rgyelo ľendszeľ á,ItaI biztosított
közterületi szo|gá|at is' Ezen szolgálatok teljesítését Józsefuáros önkormányzatatette lehetővé.

Az idegenforgalmi szezonban biztosítottuk a segítő és informatív rendőri jelenlétet a turisztikailag
frekventált köztertileteinkęn. Napközben folyamatosan jelen vagylnk a Blaha Lujza és az orczy
téren posztos rendőri szo|gá|at keľetében.

A fentiek tiikĺében részletekbe menően tĺjrekedtĹink továbbá a közteľületek' kcĺzösségi és nyilvános
helyek biztonságźtnak megőrzésére a gyalogos és gépkocsiző járőrok mindenkori biztosítására.
Előtéľbe helyeztük a téľfigyelő kamerák segítségével torténő célirányos küldésekkel és aktív
ígazo|tatásokkal a csoportképző he|yek ęllenőrzését, felszámolását amennyiben azok a közrendre,
közbiztons ágr a v eszéIý j elentettek.

2. A ktizľendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (4. és 5. számú melléklet)

Az előbbiek mellett a Készenléti Rendőľség á|ta| illetékességi teľületünkľe vezényelt erők is
folyamatosan jelen voltak Józsefuárosban, ők is gyalogos és gépkocsizó járórszo|gá,Iatot

teljesítettek, ľendőrkapitányságunk parancsnoki irányítása mellett tevékenykedtek.

A fokozott közterületi jelenlét eredményeként jelentősen nőtt mind az előállítások (2'799-tő|
5'2l3-ra 86,25 %o-al), minđ az elfogások (918-ról I.I97-re 30,39 %-a|) szźtma. Az elfogásokon
beliil a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten éľt személyek száma 546-rő| 739-re
emelkedett (+35,35 %o), míg az eIfogott köľözĺjtt személyek száma349-rőI4I4-rc I8,6f %o-al.

A büntető feli elenté sek száma 57 6 -rő| 68 5 -re' I 8,92 %- a| emelkedett'
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Az alkoholszonda a|kaImazások száma 642-rő1869-re emelkedett (+35,36 %o), míg a biztonsági
intézkedések szźtma 567 -rol 660-ra (+16,4 yo)'

t ] osszességében ęlmondható, hogy a láthatő ľendőrség állandó jelenlétének megteremtését az
l osszetett szolgćtIati rendszeľek fę|hasznáIásával eléľttik, melyet a hozzánk érkező állampolgári

vísszaj e|zés ek is ĺgazolnak.
["
i 3. Rendezvénybĺztosítások

I

Kapitrányságunk az elmúlt évben is rlagy sztlmban biĺosított rendezvényeket, melyek
végrehajtásźnak magas színvonalát a binosítás területén felhalmozott szaktudás és tapaszta|at

szavatolta.
A sportrendezvények biztosítása jellemzően az MTK futballcsapatźlhoz kotőđnek, de ezen kívül a
kerület elhelyezkedéséből fakadóan nagyon sok ľendezvény biztosítäsában voltunk érintettek mind
a kerĹilet, mind Budapest terĹilętén.

4. Rendkíviili helyzettel kapcsolatos tevékenység

Kapitanyságunk állomźnya a 2013. évben sikeresen vett részt a Dunĺán levonuló árhu||źlm elleni
védekezésben, ezze| is bizonyítva, hogy az á|Iampolgárok szělmíthatnak a ľendőľeikľe, habď1ba,
k at as ztró fah e|y zetb e kerüln ek.

5. A ktiľzeti megbízottak tevékenysége

A körzeti megbízotti alosztályon dolgozó, magas hely és személyismerettel ľendelkező kollégák
magas szinten képviselik az elvźrásokat, teljesítk az áI|ampolgaľok, a kerületi kozintézmények és

a rendőľség kcjzötti kapcsolat 1artásźń.

Komoly tészt váIlalnak a búnmegelozési tevékenységből, közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési
előadásokat tartanak az időseknek, fiataloknak, állampolgároknak. Ezen pľogramok tovább
eľősítették a rendőrségbe vetett biza|mat, és pozitív képet alakítottak ki munkánkľól.

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység
I

I|'l Az igazgatásrendészeti szakteľület munkatársainak komoly Szerepe volt a prostitució
visszaszorításában. 2013. évben többszöroséľe emeltiik a gyorsított eljárások számát, me|yek az

L.,I eljtlrás a|á vont fogvatartása mellett zajlottak, és nagy részĹik tiltott prostituciós tevékenység
l folytatása miatt keľült lefolyatásra. Komoly eredményeket érľünk ęl a közteri.ileten prostituciós

, tevékenységet folytatókkal szemben.
I

Il.. Az lgazgatásrendészeti osztá|y szolgáltató tevékenységét jellemzi a személy- és vagyonőľi

ĺ .] tevékenység, mely keretében személy-és vagyonőri igazo|vány, magárnyomozói igazo|vány,

l 'l biztonságtechnikai igazolváĺy, és ezek tevékenységi engedélyezése töľtént zökkenőmentesen.L- 
Figyelmeztető jelzés engedélyezésére és hosszabbítására is tobb esetben keľült Sor' míg

ĺ ,l pirotechnikai engedélyezési e|jfuźls nem volt.
l,L' 

7. A bűn- és baleset.megelőzés

I

t A 2012-ben folytatott búnmege|őzési tevékenységünket a tava|yi évben is folytattuk, sot 3

I

I
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középiskolában beindítottuk az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói pľogramot, továbbá 3 alkalommal
többnapos, - a visszajelzések a|apjźn - igen sikeres baleset- és bűnmegelőzési programokat

tartottunk az önkorm áĺyzat káptalanfiiredi üdtilőj ében.

DADA, és ''Iskola Rendőľe elnevezésű'' programban 11 oktatási intézmény (általános és

középisko 1 a v e sz ré szt, a pro gramban ré sztvevő tanulók száma 2.07 8 fő .

2013. szeptemberében keľült beindításra az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó program' melyben
egy komoly btiniigyi tapaszta|attal rendelkező kolléga fe|ađata a kapcsolattartás a cliákokkal,

tanárokkal, szülőkkel, felvilágosító órák tartása. A program cé|ja a 14 év feletti diákokat tanítő
oktatási intézményekben a gyerÍnęk- és ifiúságvédelmi feladatok ellátása, valamint az ái|ampo|gźn

ismeretek körébe brtoző témafeldolgozás rendőľségi prevenciós eszközökkeltörténő tělmogattsa.

A ľésztvevő iskolák a Bókay János Humán Szakkozépiskola, a Schulek Frigyes Két Tanítási
Nyelvű Építőipaľi Szakkozépiskola és a Széchenyi István Kęľeskedelmi Szakközépiskola' Eddig
általános jogi ismeretekľől és az intemet veszélyeivel kapcsolatban taľtottuk előađásokat.

A program eddigi tapaszta\ataival kapcsolatban tartott egyeztetésen az iskolák igazgatőí ígen
pozitiv visszaje|zéseket adtak mind a programĺól, mind az arÍakiválasztott kollégaról.

Folyamatosan nagy hangsúlý fektettĹink - a korzeti megbizottak bevonásával - az idosekkel
kapcsolatos bűnměgelőzěsi ievékenységre, aktívan ľészt veszünk a Józsefuárosi Álđozatsegító
Szakmai Rendszeľ és a Józsefuárosi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájában.

Kotlégáim 2013. májusától a Magdolna Negyed Program III. titemében szomszédsági rendőľ

szolgálatot |átĺak el, melynek cé|ja, hogy aZ egyenľuhában szolgálatot teljesítő kollégák
folyamatosan a lakók között legyenek, szinte egytitt éljenek velük, kölcsönösen ismerjék meg

egymást. Hozzźĺjuk foľdulhatnak a lakosok, ha valamilyen sérelem vagy kźĺr éri őket, vagy ha

fenye getve érz1k maglkat.
A jáľőľök a ''Magdolna negyed területén'' lévő lakóházakba|átogatnak bę. Találkozőkat szęĺveznek
az ott lakókkal. A ta|źůkozőkon a rendőľök bűnmegelőzési és jogi tanácsađźĺsthrtanak, ahozzźĄuk
fordulók kcjzvetlenül, ľádiótelefonon is eléľik őkęt.

Kiemelt figyelmet fordítanak a bűnmegelőzésre, különosen az idősekľe és a fiatalokĺa, hogy minél
kevésbé vá|1anak á|dozattá. Nehéz feladafuk a családon belüli erőszak visszaszorítása. Ezze|

kapcsolatban is megtesznek mindent, amire rendőrként joguk van. Indokolt esetben értesítik vagy
intézkedésre kéľik a hatóságokat. Folyamatos kapcsolatban állnak a családsegítő szo|gźůattal, az

önkormányzatta| és minden olyan illetékes szewezettel', amely a Magdolna negyedben

tevékenykedik.

8. EgyüttmíÍkiidések

A 2O|3. évben źůta|am megfogalmazott cé| volt - melyet továbbra is folytatni kivänok - az

együttműködésünk minden teľületen toľténő erősítése, mivel az állampolgáľok szubjektív
biztonságérzętét jelentősen befolyásoló témźĺk vannak jelen kerülettinkben, melyeket kizźnő|ag

rendészeti eszközökkel nem lehet megoldani.

Együttmríkodésünk a rendőľi és egyéb szervekkel a korábbi évekhez képest is javult. A
kapcsolatokat a kölcsönös segítségnyújtás, a toleľancia és a nyitottság jellemzi a kozos célok
sikeres eléľése érdekében.

ł.l
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Társszervek, ęlsősoľban a Józsefuáľosi onkotmányzat, bevonásával ellenőrzéseket hajtotĺrnk végľe
a kerület tertiletén, melyek minden napszakot lefedtek. Ellenőriztiik a szőrakozóhelyeket,
venđéglátóhelyeket.

Napi szinttĺek a közos szolgálatok a közteľület felügyelőkkel, ezt az idęí évben követően tovább
kívánjuk fokozni. Egyre erősebb és hatékonyabb a kapcsolat a polgárőrséggel is, azonban eZeÍL a

teľületen is látok további előrelépési lehetőségeket, melyekre az iđei évben mćĺr intézkedéseket
tettĹink.

Fontosnak tartom a lakossággal és az őket képviselő szervezetekkel történő folyamatos
kapcsolattartást és annak erősítést' mivel így kapunk tőltik visszaje|zéseket, tudjuk őket
tájékoztatni az e|ért eredményeinkről, lehetőségeinkĺől. A fentiek érdekében az összes lakossági
fórumon, egyéb reĺdezvényen, melyre meghívást kaptunk kapitányságunk a legmagasabb szinten
képviseltette magź"/-,

A rendőľkapitěnyság a konzultációs forumokat2013. július 3-án, és 2013. november 27-źn, míg a
Járźxi Közbiztonsági Egyeztető Fórumot 2013. június IZ-én tartottuk. Az aktivitás, hozzááIlás és

fogadtatás a meghívottak részéről kiemelkedő színvonalú volt. Az egyĹittmrĺködés korábban is
je||emző volt, a konzultációt követően is fennmaľađt. Szükségesnęk ítéljük a jövőben is a fórumok
megtartását, mivel más szempontokból is láthatóvá vá|lk a ľęndőľség munkája. A fórumokon
tájékoztatást tudtunk adni a rendőľség munkájáľól, eredményeiľől és egyben visszajelzéseket
kaptunk az źi|ampolgárok képviselőitől' A visszaje|zések döntő többsége pozitívan értékęlte a
munkánkat, a fórumokon elsősorban a közterĹiletek biztonságát éľintő kéľdések mertiltek fel.

Kapitrányságunk 2013. május 2-átőI tevékeny részt vźila| a Magdolna Negyed Pľogram III*ban a

szomszédsági ľendőr tevékenységgel.

A Diószeghy utcában elhelyezett ľendőrségi konténer - mely az A|apítvany költségén keľült
kihelyezésre _ mrĺkĺjdését 20l3-ban is folyamatosan biztosítottuk, abban napi 24 óľában l ő
teljesített szo|gźůatot. Fontos megjegyezni, hogy az ott szoIgá|atot teljesítő ľendőľök csak olyan
esetben intézkedhetnek, amikor az intézkedés biztonságosan befejezhető, egyéb esetekben csak
jelzéssel élnek közterületi szolgá|atot ę|Iátő kollégáik felé.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzata 2013, évben is - hasonlőan a 2012.
évhez _ 6 millió forinttal támogatta a ľendőľkapitányság munkáját, melyet fele-fele részben
kiemelkedő munkát végző kollégák juta|mazására. és tárgyi eszközök bęszeľzésére fordítotrunk'

Az cjnkormtĺnyzat a tava|yi évben is segítette a kapitányságunkon szo|gźiatot teljesítők lakhatási
gondjainak megoldását 12 đb önkormányzatí és 12 db a\apítváĺyi lakás bérlőkijelölési jogának

biztosításával.
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összegzés

osszességében elmondható, hogy az e|őzo évre megfogalmazott. céIkittĺzéseket je||emzően

megvalósítottuk, azonban amegýezdett munkát még hatékonyabban kell folytatnunk.

A2014-ęs évben is kiemelt Íigyelmet fordítunk:
- a lakosságot leginkább irrrttLi'ő jogsértések elleni hatékony fellépésre (kźhítőszenel kapcsolatos
jogsértések, tiltott pľostitúció, kozteľületi alkoholfogyasztás, garázda je|legű magataľtások),
- a térfigyelő rendszer adta lehetőségek hatékony klhaszná|ására,
- az egyittműködés fokozására a minél eredményesebb munkavégzés éľdekében (a polgáľőrséggel,
köZteľĹilet felügyelettel, egyéb önkormanyzati szervekkel, civil szervezetekkel, a lakossźĺgga|, a
sajtó képviselőivel)'
- a rendőľi állomány megjelenés ének, intézkedési kulturájának további emelésére,

- a Rendőrség iľánti bizalom továbbeľősítésére.

Megállapítható, hogy a 20l3-as év kihívásafua a kapitányság jellemzően megfelelő váIaszokat
adott, igen kemény munkát végezttnk és komoly sikeľeket könyvelhettĹink el a keľület
közľendj ének' a kĺjzbiztonságnak j avulás áb an.

A kitartó munkával csökkentetttik a terĹiletiinkön elkovetett bűncselekmények szttmát - testi séľtés,

súlyos testi séľtés, kiskorú veszéIyeztetése, személygépkocsi lopások' jármű önkényes elvétele,
ľongálás és nem utolsó sorban a rablások ., a kozterületen elkovetett bűncselekmények szźtmźĺt,

emellett a legtöbb kategóriában eredményesebben derítetttik fel az elkĺjvetőket (általános
nyomozáseredményességi mutató, közterületen elkövetett bűncsęlekmények, testi séľtés'
garázdaság, gépkocsi feltĺirés, zsatoIás, rongálás, orgazdaság és szintén nem utolsó soľban a
rab1ás).

Ígéretemnek megfelelően kiemelt figyelmet fordítottunk a kábítőszert terjesztő csopoľtokľa,
kcjzülük tobbet sikeľült felszámolnunk, btintetőelj árás aLá' vonnunk, és eľedményesen léptĹink fel a
prostituciós tevékenységet folytatókkal szemb en is'
Kollégáink eredményes munkát végeztek a 20|3' május Ol-e óta beinđult Szomszédsági ľendoľ
pľogramban, akorzeti megbízottak továbbra is a tőliik megszokott magas színvonalontartották a

kapcsolatot az á|Iampolgáľokkal, az íntézményekkel, segítették őket. Kollégáimmal csökkentettĹik
a bejelentésekľe történő reagźiźsok idejét és az egyéb vttrakozási időket, ezze| is az źiIampolgárok
még magasabb szintű kiszolgálás źĺ bíztosíw a,

Az elért eredmények önmagukért beszélnek, a kerület közbiztonságatovább javult' a munkánkat
tovább kell folytatnunk.

Az á||omány büszkén szolgá|ja Józsefuaros lakóit.

Budapest, 2014. május 5.
ľ{cŃDŐ,p)\.:4<í 

''a*" !ł<)i..<ř .7\
"łť .ś's' '.y] \ť ĺft<źä*"- zM.-
ť.?' 'i.1.;seg}ięvi Žo|tán ľ. alezredes
''i? ."..'' yeBbiíZott kapitányságvezeto
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4' számlj me||ék|et

EÍ á||ítások, bÜntetó fe|jelentések, alkohol szonda aIkaImazása, biztonsági
intézkedése|<
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E|óć|lítás (fŐ)

576

BĹĺntetó fe|je|entés (fŐ) Alkoho|szonda alkaImazása (fó)
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Biztonsági intézkedés (db)
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5. számri mel|ék|et
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E|fogás (osszesen) Elfogás (5zándékos bĹ1ncseIekmény
eIkovetésén tetten ért személyek
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E|fogás (E|fogott korozott szemé|yek
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