
Előterjesztő: dr. Sára Botond alpolgármester 

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. május 03. 

Tárgy: Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 
szükséges 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSVEZETÉSI ÜGYOSZTÁLY 

KÉSZÍTETTE: VÁROS VEZETÉSI ÜGYOSZTÁLY, MOLNÁR GÁBOR R. ALEZREDES KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
\ 

JOGI KONTROLL: ( / / \ 
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: « \ 

Ú ^ \ 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság O 
véleményezi 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi • 

Határozati i avaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Molnár Gábor r. alezredes a rendőrkapitányság 
2017. évi tevékenységét értékelő jelentését, beszámolóját elkészítette, mely jelen előteijesztés mellék-
letét képezi. 
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A beszámoló a kerület bűnügyi, közbiztonsági helyzetére, igazgatásrendészeti tevékenységére, vala-
mint annak javítása érdekében tett intézkedésekre, és az aktuális feladatokra vonatkozó információkat 
tartalmazza. 

II. A beterjesztés indoka 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján: 

„(4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának hely-
zetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról." 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
értékelése, valamint a kerület közrendjének, közbiztonságának javítására irányuló 2018. évi célkitűzé-
seinek a megismerése. A döntés pénzügyi vonzattal nem jár. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Képviselő-testület hatásköre a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésén 
alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: ipolgármester 
Határidő: 2018. május 03. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Tisztségviselői Iroda 

Budapest, 2018. április 23. 

dr. Mészár Erika 
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Önkormányzati beszámoló 
a kapitánysági 2017. évi tevékenységének értékelésérői 

Bevezetés 

Józsefváros 6,85 km2 területen fekszik, lakosainak száma 79.660 fo. A kerületet négy nagyobb 
egységbe szokás sorolni: 
1. Palota negyed. 
2. Százados úti lakótelep és vonzáskörzete. 
3. Tisztviselőtelep. 
4. Belső Józsefváros: 
Közbiztonság vonatkozásában a leginkább változatos és veszélyeztetett terület. Jellemzőek a 
közterületi, vagyon elleni és erőszakos bűncselekmények, szabálysértések. A mindennapok 
részét képezik a kábítószer és a kábítószerhez kapcsolódó járulékos bűncselekmények, a 
lopástól a garázdaságon át a prostitúcióig. Kizárólag a közrend folyamatos felügyelete, 
céltudatos, célirányos fenntartása, ellenőrzése által lehetséges egyfajta egyensúly kialakítása és 
megtartása. 

I. Budapest VIII. kerületének közbiztonsági helyzetének értékelése 

Bűnügyi helyzet bemutatása 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A 2017-es évben tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Az összes rendőri 
eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2017. évben 5127-ről 4606-ra 10,2%-kal 
csökkent. 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 11,9%-os csökkenés figyelhető meg: 
2016. évben 1398, míg 2017. évben 1232 bűncselekményt regisztráltunk a kerületben. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények- kiemelten kezelt bűncselekmények körét -
elemezve megállapítható, hogy számuk 2016. évben 811, míg 2017. évben 777, mely 4,2%-os 
csökkenést eredményezett. 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2016. 
évben 6674,8, 2017. évben 5996,5, mely 10,2%-os csökkenést mutat. 

1.4. A megye területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 
(kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján). 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a kifosztások száma 2016. évben 125-ről, 2017 
évben 76-ra 39,2%-kal csökkent. 
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A jármű önkényes elvétele 2016. évben 9-ről, 2017. évben 3-ra csökkent. 

A vagyon elleni bűncselekményeken belül 8%-os csökkenés figyelhető meg a lopások 
(betöréses lopásokkal együtt) számának alakulásában, 2016. évben 2501, míg 2017. évben 2302 
lopást regisztráltunk a kerületben. 

A kerületben a vizsgált időszakban a tavalyi évhez képest a lopáson belül a személygépkocsi 
lopások száma 11-ről, 16-ra nőtt, a zárt gépjármű-feltörések száma 86-ról 55-re csökkent. 
A lopáson belül 15,9%-kal kevesebb lakásbetörést regisztráltak a kerületben a vizsgált 
időszakban az előző évhez képest (126-ról, 106-ra). 

Arabiások számának alakulásában csökkenés figyelhető meg: 2016. évben47, 2017. évben 24 
rablást regisztráltunk. 

A zsarolások száma 7-ről 3-ra csökkent a vizsgált időszakban. 

A testi sértések száma 2016-2017. év viszonylatában 9%-os emelkedést mutat (2016-ban 178 
2017-ben 194). 
A testi sértés bűncselekményen belül a súlyos testi sértés bűncselekmény 2016. évben 103, 
2017. évben 91 került regisztrálásra, ami 11,7%-os csökkenést mutat. 

A 2016. évben a regisztrált 310 garázdaság bűncselekményhez viszonyítva, 15,2%-kal csökkent 
(263-ra) a 2017. évben megvalósított ilyen bűncselekmények száma. 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények - a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján kábítószer kereskedelem - számadatait 
elemezve növekedés figyelhető meg: 2016. évben 19, 2017. évben 30 jogsértést regisztráltunk 
a kerületben. 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 
szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények 
alapján). 

Segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményt 2016. évben és 2017. évben 13-13-at 
regisztrálunk. 

A cserbenhagyás bűncselekményt 2017. évben 1-eí regisztráltunk a kerületben. 

2. A bűnüldözői munka értékelés 

2.1. A nyomozás-eredményességi mutató alakulása. 

Az Összes rendőri eljárásban regisztrált nyomozás eredményességének alakulásáról 
elmondható, hogy 2017. évben a 2016. évhez képest 50,9%-ról, 49,7%-ra csökkent. 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója a vizsgált 
időszakban 75,6%-ról, 71,5%-ra csökkent. 



Közterületen elkövetett bűncselekmények - a kiemelten kezelt bűncselekmények körében -
nyomozás eredményességi mutatója szintén csökkent: 58,7%-ról, 53,8%-ra. 

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozás eredményességi mutatójának alakulása. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 42,4%-ról, 41,3%-
ra csökkent. 

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény közül 8 bűncselekményben történt pozitív elmozdulás a 
nyomozás eredményességi mutató alakulásában. 

A testi sértés nyomozás eredményességi mutatója 65,1%-ról 69,9%-ra, 4,8 százalékponttal 
emelkedett. A súlyos testi sértésé 55,8%-ról 58,6%-ra nőtt. 

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 67,5%-ról, 
84,2%-ra 16,7 százalékponttal emelkedett. 

A garázdaság nyomozás eredményességi mutatója 79,2%-ról 82,2%-ra, 3 százalékponttal 
emelkedett. 

Az önbíráskodás bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 57,7%-ról, 61,5%-ra 3,8 
százalékponttal emelkedett. 

A jármű önkényes elvétele 61,5%-ról 75%-ra, 13,5 százalékponttal emelkedett. 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények - terjesztői magatartások tekintetében -
nyomozás eredményességi mutatója 72,7%-róI 90,9%-ra, 18,2 százalékponttal emelkedett. 

A kifosztás bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 20%-ról, 45,8%-ra 25,8 
százalékponttal emelkedett. 

Az orgazdaság bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 60%-ról, 75%-ra 15 
százalékponttal emelkedett. 

A bűncselekmények megvalósulási stádiumait tekintve elmondható, hogy azok zömében 
befejezett bűncselekmények, melyek többségében tulajdon elleni, kisebb tárgyi súlyú, 
úgynevezett alkalmi lopások, melyek a bűnelkövetésnek kedvező, pillanatnyi kialakult 
helyzetnek köszönhetően valósulnak meg, nem pedig előre tervezettek. Ilyen bűncselekmények 
jellemzően a zseblopások, valamint a boltok, üzletek sérelmére elkövetett lopások. 

A kerületünkben folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg a rablás, kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények regisztrálása tekintetében. Hatóságunk által havonta több 
alkalommal szervezett akció keretén beiül felszámolásra került a kábítószer terjesztő helyek 
nagy része, melynek köszönhetően a fogyasztói magatartás mértéke is csökkent. Az akciók 
sikereit nagyban köszönhetjük az erre a célra létrehozott akciócsoportunknak. 
A rablások csökkenése a rendészeti állomány folyamatos közterületi jelenlétének és a térfigyelő 
kamerák működésének, az elkövetők hatékonyabb felderítése pedig a bűnügyi állomány gyors 
reagálásának tudható be. 
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Az elmúlt években a gazdasági bűnözés növekedése figyelhető meg, ezen belül is kifejezetten 
a pénzmosás bűncselekmények száma emelkedett. 

Megszaporodtak az internetes csalások, mivel a bűnelkövetők fizikai jelenlétét nem követeli 
meg ezen bűncselekmény, ezért a „lebukás" kockázata is alacsonyabb. 

A gazdaságvédelmi területre jellemző bűncselekmények nem változtak számottevően (csalás 
sikkasztás, magán- és közokirat hamisítás, pénzhamisítás, pénzmosás, hűtlen kezelés' 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, információs rendszer vagy adat 
megszerzése, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, tiltott szerencsejáték 
szervezése). Növekedett az internethez, számítástechnikához kapcsolódó bűncselekmények 
szama, illetve az elkövetési módszerek is ilyen irányba mozdultak el. 

A folyamatosan csökkenő ügyszám és az azt feldolgozó állomány feltöltöttsége javítja a 
nyomozás eredményességet. Nyomozói szaktanfolyamokra, továbbképzésekre küldtük az 
állományt a magasabb szakmai felkészültség elérése érdekében. A kollégák személy- és 
helyismerete folyamatosan bővül. Mindkét osztályon a különböző bűncselekmény típusokra 
szakmai vonaltartó került kijelölésre, akik jellemzően hasonló ügyekben végeznek nyomozást, 
így a speciális, adott bűncselekmény kategóriákra jellemző ismérveket, szakmai fogásokat jól 
ismerik. 

A nyomozás eredményességének növelése érdekében a frissen felszerelt, illetőleg más 
szakterületről érkező kollégák részére folyamatos szakmai felkészítést foganatosítunk bűnügyi 
tárgyú oktatások keretében. Azon előadók, akiknek munkavégzésükhöz szükséges, bűnügyi 
szaktanfolyamra történő beiskolázása. Továbbá egyes nyomozások közvetlen alparancsnoki 
ellenőrzés alá kerültek, mely során alkalmazott iránymutatások az eredményesség növelésére 
is alkalmasak. Az osztály különböző szakterületekre történő felosztásával az optimális 
munkavégzést és az eredményesség növelését értük el. 

Munkánk eredményességét a kerületi ügyészség nagy mértékben támogatja. 

Eredményes ügyeink 

1. 

A kerületi térfigyelő kamerák segítségével elfogták azt a négy elkövetőt, akik egy józseíVárosi 
kereskedő raktárából loptak el ötmillió forintnyi ruhaneműt augusztus végén. A betörők 
magukra vállaltak egy tavaly nyáron elkövetett bűncselekményt is, ahol 2,5 millió forintnyi 
ertektárgyat és pénzt loptak el egy Práter utcai lakásból. 

Az augusztus 20-i betörés és rablás ügyében 3 fő kerületi rendőr nyomozott, akik végül 
sikeresen elfogták és letartóztatták az elkövetőket, illetve a zsákmányt felvásárló orgazdát. A 
kerületi térfigyelő rendszer és egyéb biztonsági kamerák felvételeit elemezve megtalálták a 
rablók furgonját, és szeptember 8-án kézre kerítették a 30 éves V. Sándort, aki beismerte a 
betörést. Tettestársait, a 32 éves H. Józsefet, és a 28 éves D. Leventét szeptember 11-én fogták 
el. Még aznap este a 29 éves orgazda, R. Roland csuklójára is bilincs került. A betörők magukra 
vállaltak egy tavaly július 17-én elkövetett bűncselekményt is, ahol 2,5 millió forintnyi 
értéktárgyat és pénzt loptak el egy Práter utcai lakásból. A nyomozók vizsgálják, hogy 
kapcsolatba hozhatók-e az elkövetők más betöréses lopások ügyében. 

VJ 
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2. 

A józsefvárosi nyomozók összesen 473,7 gramm, megközelítőleg 485 adag kábítószergyanús 
anyagot foglaltak le és vontak ki Budapest feketepiacáról. 

A józsefvárosi rendőrök a Szeszgyár utcában intézkedés alá vontak egy személygépkocsit 
november 6-án, délután. Az autóban ülő 42 éves jászberényi K. Attilánál 232 gramm fehér 
színű, kábítószergyanús port, valamint 632 ezer forint készpénzt találtak és foglaltak le a 
rendőrök. A nyomozók megállapították, hogy K. Attüa a kábítószergyanús port az 54 éves H. 
Józseftől vásárolta, akit még aznap elfogtak a Visi Imre utcában. H. József Orczy úti lakásában 
tartott házkutatás során a rendőrök további 235 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 
25 darab zöld színű kábítószergyanús tablettát és 29 ezer forint készpénzt foglaltak le. 

A VIII. Kerületi rendőrkapitányság munkatársai a két férfit őrizetbe vették, majd 
gyanúsítottként hallgatták ki új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és kábítószer-
kereskedelem bűntett elkövetése miatt és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk 
indítványozására. 

3. 

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. év elején 
megszaporodtak a lakásbetörések, ezért hatóságunk portyaszolgálat bevezetéséről intézkedett. 
Ennek eredményeként hatóságunk látókörébe került D. Gy. D. F. és H. I. akiket figyelőszolgálat 
megszervezésével betöréses lopás elkövetése során tetten értünk. 

Fenti személyek 2017. március 06-án 08 óra 10 perc és 17 óra 20 perc közötti időben a Budapest 
VIII. ker., Rákóczi tér 11. szám 5. em. 22. ajtó alatti lakásba ajtóbefeszítés módszerével 
bementek, és onnan eltulajdonítottak 1 db. Asus Zenbook típusú laptopot, 150.000 Ft. 
készpénzt, 1 db. Fossil márkájú karórát, 1 db. női aranyozott karperecet, illetve 1 db. női arany 
pecsétgyűrűt. A lopási kár kb. 530. 000 Ft, rongálási kár kb. 50. 000 Ft. 

Az eljárás során további adatgyűjtések és megfigyelésekből megállapítást nyert, hogy 
nevezettek 2017. március 17. napon 19.00 és 20.00 óra közötti időben hengerzár törés 
módszerével behatoltak Budapest, IX. ker. Kinizsi u. 31. sz. 2. em. 12. szám alatti lakásába és 
onnan eltulajdonítottak 65 ezer Forintot és 200 Euró készpénzt. A lopási kár 130.000 Ft. 

Megalapozottan gyanúsíthatóak tovább azzal, hogy 2017. február 16-án 18 óra körüli időben a 
Budapest VIII. ker. Baross utca 81. sz. alatti társasház 3. emeletének folyosói rácsát 
megrongálták, illetve a 3. em. 34. ajtó alatti lakásba ajtóbefeszítés módszerével megpróbáltak 
bejutni, és onnan különféle értékeket eltulajdonítani. Veszélyeztetett tárgyak értéke kb. 210 000 
Ft., a rongálási kár 45.000 Ft. 

Ezen túlmenően megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2017. március 03-án 19 óra 45 
perc és 20 óra 00 perc közötti időben a Budapest VIII. ker. Rökk Szilárd utca 21. sz. 3,em. 16. 
ajtó alatti helyre ajtóbefeszítés módszerével megpróbáltak bejutni, és különféle értékeket 
eltulajdonítani. A veszélyeztetett tárgyak értékének, illetve a rongálási kárérték megállapítása 
folyamatban, de az az 50.000 Ft-ot meghaladja. 



Tulajdon elleni szabálysértések 

A Központi Szabálysértési Előkészítő Osztálynak, az eljárási rend feszes tartásának 
köszönhetően, a szervezet részére meghatározott 14%-os célértéket, teljesítmény mutatót az 
értékelt időszakban is eredményesen elérte, a nem bolti lopások tekintetében, hiszen a 2017-es 
évben 16,42 %-ra sikerült teljesíteni. 

A tulajdon elleni szabálysértések száma a 2017. évben a következőképpen alakult; lopás 6265 
darab volt, csalás 1324 darab, sikkasztás 96 darab, hűtlen kezelés 3 darab, orgazdaság 7 darab 
és jogtalan elsajátítás 89 darab volt. 

Kiemelt számú, a tulajdon ellenei szabálysértéseket vizsgálva a lopás, csalás, és csekély 
számban fordul elő az 50.000.- forintot meg nem haladó értékre elkövetett sikkasztás, hűtlen 
kezelés, orgazdaság és jogtalan elsajátítás. 

Rendészeti tevékenység 

A közterületi szolgálatot 2017. évben 20669 fővel 273.532 órában láttuk el saját állományból. 

Napszakonként 4-6 ío gépkocsizó járőr, 2-2 fő mozgóőr, valamint a 2-4 fő körzeti megbízott 
lát el közterületi szolgálatot. A gépkocsizó járőrök mellett nagy hangsúlyt fektettünk a gyalogos 
járőrök közterületi szolgálatára. 

A közterületi jelenlét megerősítésre került, a 2017 évben is folyamatosan illetékességi 
területünkre vezényelt KR erők által, amely 12 fővel, alárendeltségben, a VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén teljesítenek szolgálatot. 
A lakossági bejelentésekre történő hathatós reagálás érdekében 2017. június 27. napjától a 
Készenléti Rendőrség a Népszínház utca közbiztonságának javítása érdekében fenti létszámon 
túl, napszakonként 12 fó rendőrt vezényelt kerületünk illetékességi területére. 
A nagyszámú közterületen jelenlévő rendőri erőnek köszönhetően nagymértékben csökkent, a 
lakosságot leginkább irritáló közrendvédelmi bűncselekmények, szabálysértések száma. 
A megerősítés révén biztosított a megfelelő létszámú rendőri jelenlét. Az általuk foganatosított 
intézkedések száma igen magas, így ez, a kerületi rendörök jelenlétével együtt erősíti a helyi 
lakosság biztonságérzetét, visszatartó erővel bír a bűncselekményt elkövetni szándékozó 
személyek körében. 

A rendészeti osztály állományából a fővárosi közterület-félügyelettel közös szolgálatellátás 
keretén belül mozgóőri szolgálatot látunk el a Blaha Lujza téren 06 órától 22 óráig terjedő 
időintervallumban, tekintettel arra, hogy tapasztalataink alapján itt indokolt az állandó rendőri 
jelenlét. 

2017. év tekintetében a rendészeti osztály szakmai teljesítménye a 2016. év időszakához 
viszonyítva a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogásának számában jelentős 
emelkedés mutatható ki, annak ellenére, hogy a kerületben elkövetett bűncselekmények száma 
nagymértékben visszaesett. A körözés hatálya alatt álló személyek elfogásának tekintetében 
csökkenés következett be úgy, hogy a közterületen végrehajtott igazoltatásaink számában a 
tavalyi évhez viszonyítva növekedés mutatható ki, mely alátámasztja azon megállapításunkat, 
hogy a közterületen végrehajtott rendőri ellenőrzések pozitív hozományaként a potenciális 
bűnelkövetők kiszűrésre, valamint egyre nagyobb számban elfogásra kerültek a kerületben. 
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Előállítások vonatkozásában, a közterületről rendőri erőt elvonó tényezőként minősíthető 
igazolás miatti előállítások számát sikerült drasztikusan csökkenteni, mely nagyban köszönhető 
a technikai fejlesztésekbe^ rejlő lehetőségek kihasználásának. Az előállítások bontásban 
történő vizsgálata során megállapítható, hogy, a bűncselekmények elkövetésének gyanúja 
miatti előállítások száma a várt szintet jóval meghaladó mértékben emelkedett, mely 
köszönhető a rendészeti állomány bűnügyi szemléletében bekövetkezett pozitív változásnak, 
valamint a megnövekedett közterületen eltöltött szolgálati időnek. 

2017-ben, a korábbi évek gyakorlatát követve Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzattal 
ismételten szerződést kötöttünk túlszolgálat finanszírozására, melynek köszönhetően naponta 
1-3 fo 12 órában Ját el további közterületi szolgálatot a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 
munkatársaival közösen. 

A közterületi járőrszolgálat irányításának központosításával a reagálási idő tovább csökkent. 
Megnövekedett azon intézkedések száma, melynek foganatosítása szomszédos helyi szerv 
illetékességi területén vált szükségessé. 
A bűnügyi fertőzöttség miatt a Blaha Lujza téren, a Baross utcában, majd a Népszínház utcában 
is .06.00 órától 22.00 óráig mozgóőri feladatok kerültek ellátásra. 

A társszervek, elsősorban a Józsefvárosi Önkormányzat bevonásával, ellenőrzéseket hajtottunk 
végre a kerületben különböző napszakokban. Az ellenőrzések a szórakozóhelyeket és a 
vendéglátóhelyeket érintették. 

Az utcán élők, a szélvédőmosók, a közterületen történő alkoholfogyasztás, tiltott prostitúció, 
mint a lakosságot legjobban irritáló közterületi szabálysértések megszüntetésére az elmúlt 
évben is intézkedéseket foganatosítottunk. 
Helyi önkormányzati rendelet értelmében kerül sor az előállításokra a Kormányhivatal 
Szabálysértési Hatóságához, ahol azonnal elbírálták az ügyeket. 

A Rendészeti Osztály állománya a csapaterős rendőri biztosításokban, főleg a központi 
rendezvények biztosításában került bevonásra. 

A kerületünkben található a Corvin-köz, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Rádió épülete, 
a II. János Pál pápa tér, a Munkáspárt országos székháza, valamint a Polgárok háza, melyekhez 
nagyon sok esetben kapcsolódtak a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények, egyes 
esetekben demonstrációk. 

A jelenleg másodosztályú MTK Budapest FC labdarúgó csapatának az Űj Hidegkúti 
Stadionban megrendezésre került labdarúgó sportrendezvények rendőri biztosításának 
megszervezése, valamint végrehajtása továbbra is feladataink körét bővítette. 

A körzeti megbízotti szolgálat területi felosztása 12 körzetre osztva történő átalakítását 
követően jelentősen hatékonyabban működik, az adott terület átláthatósága, a célszerűbb 
kapcsolattartás megvalósulása meghozta a hozzá íuzött reményeket. A körzeti megbízotti 
státuszok feltöltésre kerültek. Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a körzetekben található 
intézmények vezetőivel történt kapcsolatfelvételre, a lakosok és a gondjaik megoldásában 
segítséget nyújtó hivatalok összehangolására. 
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Az év folyamán átadásra került a Palota negyedben található Gutenberg téren egy modern, 
minden igényt kielégítő körzeti megbízotti iroda, melynek köszönhetően háromra emelkedett 
az illetékességi területünkön lévő korszerű körzeti megbízotti irodák száma. 

A körzeti megbízottak területüket jól ismerik, naponta szembesülnek az ott élők gondjaival, és 
igyekeznek minél többet segíteni a lakosoknak. A nagyobb közbiztonság, valamint a 
lakossággal még közvetlenebb kapcsolattartás érdekében a körzeti megbízottak folyamatosan a 
körzeti megbízotti irodákban látják el a szolgálati feladatukat. 

Tevékenységük folyamán nagymértékben emelkedett a tulajdon elleni szabálysértések 
felderítési mutatója, mely mutatóban bekövetkezett pozitív változás szintén erősíti a 
lakosságban a rendőrség irányába vetett bizalom erősödését. Számszakilag a 2017. évben a 
2016. évhez viszonyítva közel 10%-os csökkenés mutatható ki a szabálysértési előkészítő 
eljárások számában. 

A közlekedésbiztonság megteremtése, fenntartása érdekében végzett tevékenységünk 
keretében a társszervekkel való együttműködésünk szinte napi rendszerességgel fennállt. 

A bekövetkezett közúti közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében folyamatos 
értékelő-elemző munkát végeztünk, a bekövetkezett balesetek és sérültek számát, a balesetek 
helyszíneit, idejét, okait és az okozók körét vizsgálva. 

A levont tapasztalatok.alapján dolgoztuk ki a járőrszolgálat, közúti ellenőrzések és akciók, 
valamint a baleset-megelőzési munka soron következő feladatait. 

Közlekedésrendészeti tevékenységünk igen fontos eleme a hétvégi időszakban központilag 
megszervezett közlekedési fokozott ellenőrzésben való részvétel. 
A sebességmérő készülék folyamatos alkalmazásának következtében 2017. évben, érezhetően 
javult a sebességmérésre kijelölt helyszíneken a közlekedésbiztonság. A közlekedők szinte 
„megszokták" a készülékek jelenlétét, így igyekeznek azt szem előtt tartva, a sebességhatárokat 
betartva közlekedni. 
A sebességmérések helyszíne foként állampolgári bejelentések alapján kerültek kijelölésre, 
természetesen a jogszabályi lehetőség figyelembe vételével. 

A társszervekkel való közös szolgálat ellátásával kapcsolatosan kiemelkedő az a tevékenység, 
melyet immár két éve sikeresen hajtunk végre a Józsefvárosi Polgárőrséggel közösen. 
Ezek a szolgálatok elsősorban a bűnügyileg fertőzött területeken gyalogos járőrszolgálat 
keretén belül valósultak meg. Nagy hangsúlyt fektettünk a közterület-felügyelettel történő 
közösen elvégzett, 2017. évben is eredményes tevékenységünkre. 

A szakhatósági állásfoglalások és közútkezelői hozzájárulások tárgyában foglalt kivitelezések 
forgalomszervezései ügyében figyelmet fordítottunk a balesetmentes közlekedés biztosítására. 

A TISPOL műveleti csoport által tervezett fokozott célellenőrzésekben évente többször is részt 
vettünk a sebesség túllépés, az ittas vezetők, valamint a biztonsági öv használat elmulasztásának 
kiszűrése érdekében. 

Helyileg és központilag szervezett közlekedésbiztonsági fokozott ellenőrzéseket hajtottunk 
végre, az előírt jelentési kötelezettségeknek, statisztikák elkészítésének és határidők 
betartásának minden esetben eleget tettünk. 
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Az Őr-járőrszolgálati Alosztály vonatkozásában központilag feltöltésre kerüllek az üres 
beosztások. Az állomány feltöltése nagyrészt a járőrtárs képzés programnak köszönhető. Az 
eddig eltöltött rövid szolgálati időre tekintettel hosszú távú következtetések nem vonhatóak le, 
de megállapítható, hogy hozzáállásuk példaértékű. Érdeklődésüket a rendőrség irányában a 
szolgálatuk változatossá tételével kívánjuk fenntartani. 

A társszervekkel való közös szolgálat ellátásával kapcsolatosan kiemelkedő az a tevékenység, 
amit 2015. február 01 -tői hajtottunk végre a Józsefvárosi Polgárőrséggel közösen. 
Ezek a szolgálatok elsősorban a bünügyileg fertőzött területeken gyalogos járőrszolgálat 
keretén belül valósultak meg. Nagy hangsúlyt fektettünk a közterület-felügyelettel történő 
közösen elvégzett, 2017. évben is eredményes tevékenységünkre. 

A rendőri intézkedések jog- és szakszerűségével összefüggésben a 2017. évben 8 esetben 
érkezett panasz. Az intézkedésben érintett személyek beadványaikban túlnyomó részt a velük 
szemben foganatosított rendőri intézkedések jogszerűségét, valamint az alkalmazott 
kényszerítő eszközök aránytalan alkalmazását vitatták, azonban ezen eljárások befejeztével 
megállapítható volt, hogy a panaszok nem voltak megalapozottak. Felügyeleti szervhez történő 
felterjesztésre egy esetben sem került sor. 

A bűnügyi és a rendészeti terület között kiváló az együttműködés. A Rendészeti Osztály 
állománya bűnügyi elemző-értékelő munka alapján lát el hatékony, célirányos közterületi 
szolgálatot. 

Hatóságunknál - más rendőrkapitányságoktól eltérően - három igazgatásrendészeti osztály is 
működik. A Központi Közlekedési Szabálysértési Osztály (továbbiakban: KKSZO) és a 
Központi Szabálysértési Előkészítő Osztály (továbbiakban: KSZEO) feladata és hatásköre nem 
csak a VIII. kerületére, hanem Budapest teljes illetékességi területére kiterjed. 

A KKSZO jár el a kerületi rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási 
területén ismeretlen személy által elkövetett azon szabálytalan parkolási ügyekben, melyekben 
a feljelentést a főváros illetékességi területén működő valamely közterület-felügyelet tett a 
2014. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 224. § szerint minősülő közúti közlekedési 
szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt. 

A 2016. évhez képest 2017-ben a folyamatban lévő ügyek száma csökkent. 

Ismeretlen személlyel szemben indított eljárásokban az elévülési időt félbeszakítják az elkövető 
felkutatására tett eljárási cselekmények, így az elévülés beállta kitolódott. Előadónként 200-
300 körüli szabálysértési ügy van folyamatban, amelynek feldolgozása az állomány szármára 
rendkívüli nagy megterhelést jelent. 

A KSZEO Budapesten kizárólagos illetékességgel folytatja a 2012. évi II. Tv. 177. § -ba ütköző 
és a szerint minősülő tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult előkészítő 
eljárásokat. 

Az Igazgatásrendészeti Osztály a kerületben elkövetett, illetve a józseívárosi lakosok által 
elkövetett szabálysértési eljárások lefolytatását végzi. A BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya, Budapesten a legnagyobb ügyszámmal 
dolgozunk mind szabálysértési, mind előkészítő eljárások területén. 
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Az osztály létszám hiánya 2017. évben átmenetileg megszűnt, azonban év végére két fo tartós 
betegállományba került. A létszámhiány ideiglenes megszűnésének eredményeként a 
célértékként meghatározott eljárási napok száma 59,7 napról 44,1 napra csökkent. 
2017-ben szabálysértési területen növekedést mutat az érkezett feljelentések száma, és ezzel 
együtt a balesetek száma is emelkedett. A főváros összes balesetének a 8 %-a történik 
kerületünkben. 

A térfigyelő kamerák segítségével ezen ügyek 25%-a vált ismertté, és az okozók ellen 
lefolytathattuk a szabálysértési eljárást. A térfigyelő rendszerből kikért felvételek nagy részét a 
balesetek és egyéb szabálysértések bizonyításánál fel tudtuk használni. 

A közlekedés biztonsága érdekében megtett intézkedésekkel, a magasabb pénzbírság 
kiszabásával, - és ami nagyobb visszatartó erővel bír - a járművezetéstől való eltiltás intézkedés 
alkalmazásával több esetben éltünk, mint a 2016. évben. Sajnálatos módon a személysérüléssel 
járó balesetek száma növekedett. 

Nőtt az elzárással sújtható szabálysértések száma 283-ról 465 ügyre. Nehezíti az 
ügyfeldolgozást, hogy a kerületünkben sok a hajléktalan személy, akikkel szemben tett 
feljelentések alapján a; lakcím és tartózkodási hely hiánya miatt az eljárások felfüggesztésre 
kerültek. Összetételében mégnőtt a garázdaságok száma, valamint nagyszámú az eltiltás hatálya 
alatt vezetők ellen lefolytatott eljárások száma is. 

A gyorsított eljárások során a Pesti Központi Kerületi Bíróság ritkán él az elzárás lehetőségével, 
főleg pénzbírság és közérdekű munka kerül kiszabásra. A tiltott prostitúció miatt feljelentettek 
számában szintén növekedés mutatható ki, mivel 2016-ban 56 esetben, 2017-ben 116 esetben 
indult eljárás ezen szabálysértés miatt. Gyorsított eljárásban 2016-ban 21 esetben történt 
bíróság elé állítás, 2017-ben 18 esetben 
A kerületi Munkaügyi Kirendeltséggel és Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi 
Hivatalával napi munkakapcsolatot tartunk. 
Az elmúlt év adott időszakához képest a beadott új vagyonőri kérelmek száma közel azonos, 
viszont jelentősen emelkedett a lejárt igazolványokkal kapcsolatos megújítási kérelmek száma. 

Bűn- és baleset-megelőzés 

A 2017. évben kezdeményeztük az iskolákkal és óvodákkal a szorosabb kapcsolat felvételt és 
ennek eredményeképpen több alkalommal az iskola rendőrei, bűnmegelőzési előadó, 
közlekedési előadó előadásokat tartottak, illetve játékos vetélkedőket szerveztek, amelyek 
rendkívül sikeresek voltak a gyermekek és nevelő testületek körében is. 

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó rendszeresen tartott előadást a kerületi közép és általános 
iskolákban. Az előadások témái változatosak, a korosztályt érintő problémákra helyezik a 
hangsúlyt, különös tekintettel az internet, illetve a kábítószer veszélyeire. 

A BRFK Bűnmegelőzési Osztálya által összeállított, a pedagógusokat és a szülőket célzó 
előadássorozat a kerület Összes általános iskolájában bemutatásra került, igen nagy sikert 
aratott. 

Fontosnak tarjuk, hogy ne csak a bekövetkezett bűncselekmények áldozatait segítsük, hanem 
igyekezzünk az áldozattá válást, illetve az ismételt áldozattá válást megelőzni. Ezen 
tevékenységünk egyik alappillére az idősek védelme. 

I 

í j -j 

Jiu 



A Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Rendszer (a továbbiakban: JÁSZER) célja, hogy 
hatékonyabbá tegye a velük kapcsolatba kerülő szervezetek munkáját. A program 
összeköttetést biztosít a rendőrség, a kormányhivatalok, az önkormányzatok és a civil 
szervezetek között. Ezt a programot továbbra is eredményesen folytattuk. 

Kapitányságunkon 2017-ben is működött „A szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei 
a kábítószer-bűnözés megelőzésében" program, melynek célja, hogy a 12-18 éves gyermeket 
nevelő szülők lehetőséget kapjanak a kapcsolatfelvételre egy olyan személlyel, aki kellő 
tapasztalattal, ismerettel rendelkezik a kábítószer-bűnözéssel, kábító- és pszichoaktív szerek 
használatával kapcsolatosan, felvilágosítást, segítséget tud nyújtani. 

Rendszeresen részt veszünk a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában is. A 
prevenciós és közbiztonsági munkacsoportnak is tagjai vagyunk, melyekben minket egy-egy 
komoly tapasztalattal és szakmai múlttal rendelkező kolléga képvisel. 

A rendőri szakma iránt érdeklődő roma fiataloknak 2017. évben is nyílt napot szerveztünk a 
rendŐrkaptányságunkon. 

Nagy sikerrel került megtartásra a baleset-megelőzési előadás. Számos nyílt napot tartottunk 
óvodások, általános iskolások és középiskolás korú gyermekek részére. 
Kerékpáros ügyességi pályán az akadályok leküzdésére, tesztlapok kitöltésére került sor 
verseny keretében. A kiváló eredményt teljesítő gyerekek ajándéktárgyakkal kerültek 
jutalmazásra. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2017. évben is meghirdettük gyermekrajz pályázatunkat a 
kerületi óvodások és általános iskolás alsó tagozat diákjai részére, „Józsefváros, ahogy én 
látom" címmel. Az általános iskolás felső tagozatos gyermekek részére filmpályázatot 
hirdettünk ugyanezen címmel. A több tucatnyi pályamű közül a legjobb alkotások készítőit 
ajándékcsomaggal jutalmaztuk. 

Együttműködés 

Elmondható, hogy a rendőrkapitányságunk jelentős lépéseket tett a belső és külső 
kapcsolattartás területén. 

Kiemelkedő a Józsefvárosi Önkormányzattal az együttműködésünk. Az önkormányzat több 
alkalommal, minden szükséges területen segítséget nyújtott a programjaink megszervezéséhez 
és célkitűzéseink megvalósításához. -
Közösen került megszervezésre a III. Józsefvárosi Rendőrnap kb: 1.000 óvodás és alsó 
tagozatos iskolás gyermek részvételével. 
Anyagi támogatást nyújtottak a sportnap és az évzáró rendezvény megrendezésében is. 
Az önkormányzat támogatásával az akciócsoport részére egy kiváló állapotú, civil jellegű 
gépjárművet kaptunk. 
Az önkormányzat támogatásával jöhetett létre munkatársaink részére kialakított étkező, 
teakonyha, valamint a leíró helyiség felújítása. 
A 2017. évben 17 együttműködési megállapodás született, többek között a térfigyelő rendszer 
üzemeltetésére a 2017. évre vonatkozóan is. 

A közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel kiemelkedően jó a kapcsolatunk. 
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A civil szervezetekkel folyamatosan ápoltuk a kapcsolatainkat. Karácsony előtt a rászoruló 
gyermekek részére ruhákat és játékokat gyűjtöttünk a kollégáink körében, melyeket a 
gyermekvédelmi szolgálatnak adtunk át. 

A körzeti megbízottak az illetékességi területükön felvették a kapcsolatot az iskolákkal és az 
egyházakkal. A civil és egyházi vezetők személyesen ismerik őket, ennek köszönhetően a 
lakossági fórumon nagy számban megjelennek és pozitívan értékelik jelenlétünket a 
közterületen. 

Rendőrkapitányságunk kommunikációs tevékenysége kiemelkedő. Pozitív mind a média, mind 
az állampolgárok irányába. 

A Józsefvárosi Újsággal kitűnő, folyamatos, napi szintű a kapcsolattartásunk. Az újság minden 
számában tájékoztatjuk a lakosságot a rendőrség munkájáról, a rendőrkapitányság által 
megrendezésre kerülő rendezvényekről. 

Folyamatosan jelen vagyunk a BRFK Hírportálján, több országos sugárzású televíziós csatorna, 
kereskedelmi rádió és újság is tudósított eredményes nyomozásainkról. 
A belső kommunikáció, információáramlás sokat fejlődött, az osztályok egymás között és a 
szakirányító felügyeletet ellátó szervekkel is jól kommunikálnak. 

Célkitűzéseink 

2017. évben teljesített eredményeink 

Továbbra is kiemelten kezeltük a bűnmegelőzési tevékenységet, az iskola rendőr programot, 
aktívan részt vettünk a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyezető Fórum munkájában és az általuk 
szervezett programokban. 

A kapcsolattartás folyamatos az iskolákkal, bűnmegelőzési és baleset-megelőzési előadásokat 
tartottunk. 
Továbbra is kiválóan működik a JÁSZER program. 
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi visszaszorítása, a kábítószer 
kereskedő személyek elfogása, az elosztó helyek felszámolása folyamatos és kiemelkedően 
sikeres volt. 
A lakosság tájékoztatását továbbra is maximálisan végrehajtottuk. 
A reagálási időt 15 perc alá csökkentettük. 
Önkormányzat támogatásával az akciócsoport részére egy kiváló állapotú, civil jellegű 
gépjármű használata. 
Szintén önkormányzati finanszírozással sikerült épületünk auláját felújítani, 
A számítástechnikai eszközök korszerűsítése, új számítógépek, laptopok beszerzése. 
A 2017. évben szintén önkormányzati segítséggel sikerült felújítani kapitányságunk 
számítógépparkjának egy részét, 21 darab, új számítógép beüzemelésével. A számítástechnikai 
eszközök további bővítéséhez hozzájárult az a 10 darab laptop, melyet szintén az önkormányzat 
bocsátott rendelkezésünkre. 
Az önkormányzat támogatásával jöhetett létre a kapitányság épületének földszintjén egy jól 
felszerelt étkező, teakonyha, valamint a leíró helyiség felújítása. 



Az elmúlt évben megnyitotta kapuit a Népszínház utcában található „rendőrségi kapcsolati 
pont", ahol a munkatársaink készíthetik el írásos dokumentumaikat, ezzel is növelve a rendőri 
jelenlétet a környező területen. 

A 2018. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink 

A kábítószer-terjesztő személyek elfogása, az erre szolgáló elosztó helyek további 
felszámolása. 
A JASZER program folytatása. 
A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában történő további aktív 
közreműködés. 
Az állomány megtartása, az önkormányzat segítségével számukra további szolgálati lakások 
biztosítása. 
A rendőrkapitánysági épület homlokzatának, a fűtésrendszer és elektromos hálózat, valamint a 
nyílászárók cseréje, továbbá a kapitányság több szintjének légkondicionáló berendezéssel 
történő felszerelése. 
A Százados negyed Hungária körút felőli részén újabb körzeti megbízotti iroda átadása. 

Terveink közt szerepel a kapitányság épületében büfét üzemeltetni, ezzel is növelve az 
állomány komfortérzetét. 

A korábbi években elért eredményeinket, sikereinket szeretnénk a 2018-as évben is megtartani. 

Budapest, 2018. március 23. 



ä * § -
s g 

s 

« -
'S S S M 
ig ¿ ï? ** 

> S 

S 

« o 

Ë « 

4* 

S i s 
- S 

a u 
«s 

•Ec 
Vj 

I 
I« 

0 T3 
1 
S > 

5 

£ 

s w 
w « 
E 
15 

« e 
CQ 

•M 

ca 

M 
£ 

c 

13 

5 

M 

H ~0 

X 
i£ 2 
-o ^ 

D O U 

41 -^ S 

I -> g 

•Í 

m 

% 

I 

o o o o 

o o 

o RJ- O T 

X 

:0 M 
I 
SO 

O •Ö OS 

c 
ë u 

£ -U 
E 

£ 
-Z5 <Z> 

_>> t3 
f 


