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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata fontos feladatának tekinti a bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
tevékenységet, amit a Várospolitikai koncepcióban is megfogalmazott. 
 
Ennek érdekében a Csepeli Rendőrkapitánysággal korábban megkötött Együttműködési 
megállapodásnak megfelelően, -anyagi lehetőségeit figyelembe véve- teljesítette a 
megállapodásban foglalt vállalásait. 
Ennek keretében 2006. évben kiépítésre került 20 db kamerával a térfigyelő kamera-rendszer, 
melynek működésétől elsősorban a bűnelkövetések megelőzését várjuk, de fontos szerepe van 
a közlekedési szabálytalanságok észlelésében is. 
2006. évben is kiadtuk két fő részére az „Év Rendőre” kitűntetést. 
A rendőrség munkájának segítésében részt vett a Biztonságos Csepelért közalapítvány is. 
 
A lakosság megítélése szerint (ez több lakossági fórumon is elhangzott) a Csepelen intézkedő 
rendőrök udvariasak, szakmailag felkészültek, és nem elsősorban bírság orientáltak. 
A kapitányság vezetője és helyettese, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat nagyon 
fontosnak tartja, szakmai felkészültségük magas szinten van. 
 
Mind az Önkormányzattal, a Közbiztonsági Főmunkatárssal, a Polgárőrséggel, mind a 
Közterület-felügyelettel történő együttműködésben jelentős pozitív változás állt be, és ezt az 
együttműködést már a napi rendszerességgel ellátott közös járőrözés is jellemzi. 
Ezek a közös járőrözések jó hatással vannak a közterületi rend fenntartásában. 
 
A körzeti megbízott rendőrök közös fogadónapot tartanak a képviselőkkel, ezzel kapcsolatban 
már érkeztek pozitív visszajelzések. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja el. 
 

 
 
 

Dr. Borsány György 
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I. RÉSZ 
Bevezetés 

 
 

Budapest XXI. kerülete a Csepel-sziget északi részén helyezkedik el mely 1950. január 01. óta 
tartozik a fővároshoz.  
90.000 lakos 25,75 négyzetkilométer területen él, melyen belül ipari, mezőgazdasági 
területek, lakótelepek, kertvárosi és üdülőterületek is találhatók.  
Csepelen a századforduló idején a rendőri szolgálatot a Magyar Királyi Csendőrség látta el.  

 
1908-tól a csendőrség mellett 6 rendőr teljesített szolgálatot, ez volt a községi rendőrség. 
1916-ban a 38-as számú törvénycikk Csepel községet a Budapest székesfővárosi rendőrség 
hatáskörébe utalta.  
1917-ben belügyminiszteri jóváhagyás alapján megalakult a Magyar Királyi Államrendőrség 
Budapest Főkapitányának Csepeli Kapitánysága, mint az Erzsébetfalvai Kerületi Kapitányság 
állandó kirendeltsége. 
1921-ben Sándor József rendőrkapitányi kinevezést nyert. Ezáltal önálló lett a Csepeli 
Kapitányság. 
1945. január 12-én megalakult a Népőrség, majd február 1-jén a Demokratikus Rendőrség. 
1946. április 16-án ünnepélyes fogadalmat tett a Csepeli Rendőrség állománya.  
1951-ben Csepel Budapest XXI. kerülete lett és 1953-ban a kapitányság a mai épületébe 
költözött.   
A Csepeli Kapitányság a fővárosi egységek rangsorában mindig a jobbak között szerepelt.  
 
1997-ben a kapitányság jubileumi ünnepség keretében csapatzászlót kapott, melyet azóta már 
az Önkormányzat szalagja is díszít.  
 
A Csepeli Rendőrkapitányság büszke arra, hogy a kerület lakóinak és Önkormányzatának 
bizalmát maga mögött tudva végezheti munkáját.  
 
Jelenlegi állománya mindent megtesz azért, hogy kerületünkben a közbiztonság javuljon, a 
polgárok elégedettek legyenek munkájukkal. 
 
 

II. RÉSZ 
Vezetés-irányítás 

 
 
II/1. Vezetők személyében bekövetkezett változások 

 
Az elmúlt évben kapitányságunkon vezetőváltozás nem történt.  
Az Őr és Járőrszolgálati Alosztály vezetésével megbízott Bákonyi Zsolt r. hadnagy, valamint 
a Bűnüldözési Alosztály vezetésével megbízott Gergye János r. hadnagy 2006. évben 
kinevezésre került.  
 
 

II/2. Meghatározott feladatok végrehajtása 
 

A rendőrkapitányság állománya a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. számú 
BM Rendeletben meghatározott szolgálati tagozódás és szolgálati formák szerint szervezve 
látja el a feladatait.  
 
Az éves munkatervben és az ellenőrzési ütemtervben foglalt feladatokat végrehajtottuk, az 
állomány a feladatait szakszerűen, a jogszabályoknak és belső normáknak megfelelően látta 
el. 



 
 

II/3. Szakmai irányítás és ellenőrző tevékenység 
 
Az osztályvezetők közvetlenül a Kapitányságvezetőnek felelnek az általuk irányított 
szervezeti egység törvényes és szakszerű működéséért, alosztályvezetőinken keresztül 
irányítják a munkatársaikat, jogosultak az állományuk számára egyedi rendelkezések 
kiadására.   
Javaslataikkal, kezdeményezéseikkel és állásfoglalásaikkal részt vesznek a vezetői döntések 
előkészítésében, értékelésében és elemzésében.  
 
 

III. fejezet  
Bűnügyi tevékenység 

 
 

Az osztály állománya 2006. évben a korábbi évekhez hasonló munkakörülmények között 
végezte tevékenységét.  
 
 

III/1. Ismertté vált bűncselekmények száma 
 
Az ismertté vált bűncselekmények száma 2006. évben 3516-ra csökkent, ami az előző évhez 
viszonyítva 11 %-os visszaesést jelent.  
Tárgyévben végzett tevékenységünk eredménye, hogy az előző időszakban tapasztalható 
folyamatos növekedést megállítva, a 3 évvel ezelőtti eredményeinket sikerült elérni. 
A bűncselekmények számának alakulását az alábbi ábra szemlélteti: 
 

Ismertté vált bűncselekmények 
alakulása
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Bűncselekmények számának 100.000 lakosra vetített aránya a főváros adataihoz viszonyítva: 
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A tárgyévben folytattuk az aktuális bűnügyi helyzet értékelését, elemezését. A közterületi 
jelenlétet a fertőzöttebb helyeken fokoztuk, ennek köszönhetően a bűncselekmények száma 
kerületünkben csökkenő tendenciát mutat.  
 
 

a.) A bűncselekmények megvalósulási stádiumainak vizsgálata, és a levonható 
következtetések: 

 
A bűncselekmények megvalósulási stádiumainak változását az alábbi grafikon szemlélteti: 
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Az ábrából megállapítható, hogy a befejezett bűncselekmények száma egyenesen arányos az 
összes ismertté vált bűncselekménnyel, azonban a kísérletek számának alakulása az utóbbi két 
évben nem mutat összefüggést a bűncselekmények számának változásával.  
 
Látható, hogy a bűncselekmények igen csekély száma marad meg kísérleti stádiumban, 
átlagosan  4.2 %-a az összes ismertté vált bűncselekménynek (2002-ben a legmagasabb: 
5.1%, 2005-ben a legalacsonyabb 2.9% volt). 
 
   



 
b.) Bűncselekmény főcsoportok szerinti megoszlása: 

 
 

• Személy elleni bűncselekmények 
 
A személy elleni bűncselekmények száma – az összes bűncselekmény arányának megfelelően 
– folyamatos csökkenő tendenciát mutat: 
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Az emberölések és a halált okozó testi sértések száma az elmúlt 5 évben nem változott, igen 
ritkán történik.  
 
 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Befejezett 
emberölés 1 - 1 2 - 

Emberölés 
kísérlete - 2 2 - 2 

Halált okozó 
testi sértés - - - 2 - 

 
 
 
 
 
 



 
• Közrend elleni bűncselekmények 

 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma a 2005. évhez képest közel a felére csökkent. 
 

Év Garázdaság Okirat-
hamisítások 

Kábítószerrel 
kapcsolatos 

bűncselekmények 

Összes közrend 
elleni 

bűncselekmény 
2002. 58 153 56 546 
2003. 75 164 57 537 
2004. 101 111 91 537 
2005. 82 636 61 1020 
2006. 91 179 21 553 

 
A garázdaságok száma közel azonos az utóbbi 3 évben jelentős eltérés nem tapasztalható.   
Az okirat-hamisítások száma a 2005. évhez képest csökkent, de az akkor felderített sorozatot 
megelőző időszakhoz képest emelkedett.  
Az ismertté vált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma is jelentősen kb. 70%-al 
csökkent.   
 
Kábítószer túladagolás 2006. évben nem történt kerületünkben.  
 
 

• Vagyon elleni bűncselekmények 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma gyakorlatilag nem változott, évek óta 2500 körül 
stagnál. 
 
 
A vagyon elleni bűncselekmények közül a lakosságot leginkább foglalkoztató bűncselekmény 
kategóriák alakulása: 
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2002. 1718 107 62 884 474 214 88 667 344 57 6 269
2003. 1350 85 42 706 248 281 87 451 247 48 7 206
2004. 1380 89 50 596 310 141 69 456 233 48 14 244
2005. 1378 88 75 576 241 169 72 424 212 49 12 259
2006. 1427 86 66 545 232 176 24 364 239 41 8 278
 
 
A lopások, a személygépkocsi lopások, a lakásbetörések és a rongálások száma a 2005. évhez 
képest emelkedett. A rongálások 7%-al, a lakásbetörések száma pedig majdnem 13%-al nőtt.  



A lakásbetörések és a személygépkocsi lopások megelőzésére 2006. évben intézkedési 
terveket készítettünk, melyben a közrendvédelmi és a bűnügyi osztály részére meghatározásra 
kerültek a konkrét, végrehajtandó feladatok.  
 
A zseblopások, a besurranásos lopások, a gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények, a 
betöréses lopások, rablások és kifosztások száma a 2005. évhez viszonyítva jelentősen 
csökkent. 
 
 

c.) Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár: 
 
A vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár a BRFK Értékelő Osztály tájékoztatása 
szerint 2006. évben csökkent, a megtérült kár nőtt. 
 

Év Okozott kár Megtérült kár 
 
2005. 
 

 
1 046 612 300 Ft. 

 

 
23 378 600 Ft. 

 
2006. 
 

 
1 011 575 300 Ft. 

 

 
49 011 90 Ft. 

 
 
 

d.) Bűnözés viktimológiai elemzése (nem, kor, stb.): 
 
 
A sértettek közül ismertté vált természetes személyek száma az utóbbi években nem változott. 
A felnőttek száma, legfőképpen a fiatal felnőtteké, évről-évre csökken, azonban a fiatalkorúak 
és az idősek egyre gyakrabban válnak sértetté. A korábbi évek közel azonos adataitól eltérően 
2006-ban az idősek aránya 7%-kal, a fiatalkorú sértettek aránya közel 20%-kal 
megemelkedett.  
A gyermekkorú sértettek száma az elmúlt 5 év alatt a felére csökkent.  
 
Az adatok tükrözik a kerület általános iskoláiban rendszeresen tartott bűn-, és 
balesetmegelőzési előadások hatékonyságát. A fiatalkorúak érdekében ezen tevékenységet a 
középiskolákkal együttműködve ki kell terjeszteni. 
  

 
Ismertté vált természetes személy sértettek életkor szerint 

 
 

Év Összesen 14 alatt 15-18 19-25 26-59 60 felett 
2002 2862 55 66 351 2047 314 
2003 2177 11 63 236 1622 236 
2004 2737 28 71 261 1662 289 
2005 2238 23 69 211 1614 301 
2006 2237 23 83 181 1486 326 

 
 
e.) Bűnelkövetők megoszlása:  

 
A bűnelkövetők száma öt éve közel azonos, 2005. évhez képest a tárgyidőszakban 9%-al 
csökkent. 



A fiatalkorú elkövetők száma a 2005. évhez viszonyítva a tavalyi évben 28%-al csökkent, 
mely gyakorlatilag a 2002. évi szintnek felel meg, az elmúlt 4 évben tapasztalt emelkedő 
tendenciája helyett.  
A férfiak által elkövetett cselekmények száma 14%-al csökkent, azonban a nők 26%-al több 
bűncselekményt követtek el, mint 2005. évben.  
 
A magyar állampolgárságú elkövetők száma 10%-kal csökkent, a külföldieké viszont 30%-al 
nőtt a kerületünkben.  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Magyar elkövetők: 599 615 720 757 684 
Külföldi elkövetők: 12 16 13 16 21 

 
Az elkövetők közül a büntetlen előéletű személyek száma és a már korábban büntetésben 
részesült elkövetők száma is csökkent.  
 
 

f.) Bűnözés várható változásai: 
 
Az elkövetkező években a Ciklon térfigyelő rendszer bővítésével, kommunikációjának 
erősítésével, továbbá a közterületi jelenlét fokozásával várhatóan csökkenni fog a bűnözés az 
érintett területeken. 
 
 

III/2. Bűnüldöző munka 
 
 

• Felderítési eredményesség  
 
A felderítések száma 2006. évben 8%-kal csökkent, a megszüntetett nyomozások  száma 
viszont több, mint háromszorosára nőtt.  
Az egyéb módon ismert tettesek ellen indult eljárások száma és a tettenérések aránya kb. 
18%-al csökkent.  
 

Év Nyomozás eredményességi mutató Ismeretlenes felderítési mutató 
2002. 29,1 19,5 
2003. 37,3 22,1 
2004. 51,6 44,2 
2005. 46,0 35,2 
2006. 41,7 31.6 

 
 

• Eredményesség érdekében tett és tervezett intézkedések 
 
A hatékonyabb bűnmegelőzés érdekében a Szomszédok Egymásért Mozgalom 
népszerűsítésével és a helyi polgárőrök együttműködésével egyre szélesebb körben 
tájékoztatjuk a lakosságot az ismertté vált bűnelkövetési módszerekről.  
 
A „Ciklon” térfigyelő rendszer folyamatos üzemeltetésével és további egy gépkocsizó 
járőrpár szolgálatba állításával fokozni kívánjuk a közterületi jelenlétet, csökkenteni a 
reakcióidőt. 
 
A lakossági kapcsolatok folyamatos szélesítésével megkísérlünk több releváns információt 
beszerezni, itt problémaként jelentkezik, hogy a Csepel Újság nem a kelő rendszerességgel 
jelenteti meg írásainkat. A többszöri kapcsolatfelvétel e témakörben eredménytelen maradt.   



 
 

• Bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata  
 

 

 
Évek óta tapasztaljuk, hogy a felderített gyanúsítottak, releváns tanúk egyre gyakrabban élnek 
vallomás megtagadási jogukkal, ezért a bizonyításban sokszor csak a tárgyi bizonyítékokra 
támaszkodhatunk. 
 
A tárgyi bizonyítékok beszerzésének legfontosabb eleme a helyszíni szemlebizottságok 
tevékenységének eredményessége, amelynek diagramja az 1. számú mellékletben található. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények többségét adó ismeretlen tetteses vagyon elleni 
bűncselekmények helyszínei általában nyomszegények. Az elkövetők az elkövetés helyét és 
időpontját általában úgy választják ki, hogy tanú ne legyen, ezért felderítésük nehéz. 
 
Általában egyedi azonosítóval nem rendelkező értékeket – pénzt, ékszereket – tulajdonítanak 
el, így az értékesítéssel sem kerülhetnek látókörünkbe. 
 
Az egyedi azonosítóval rendelkező, nagy értékű tárgyakat – jellemzően gépkocsikat – 
szervezetten, rendkívül konspiráltan tulajdonítják el, szinte lehetetlenné téve a felderítést.  
 
 

• A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését befolyásoló 
bűncselekménytípusok felderítési mutatóinak elemzése, (testi sértés, rablás, 
garázdaság, visszaélés kábítószerrel) 

 
 

Év Testi sértés Garázdaság Rablás 
2002 40 % 38,7 % 25,5 % 
2003 56,4 % 44,2 % 31,6 % 
2004 55 % 65,9 % 48,3 % 
2005 57,6 % 56,7 % 44,9 % 
2006 59 % 59 % 40,5 % 

 
 
Az adatokból látható, hogy e bűncselekmény-kategóriák felderítési aránya folyamatosan 
emelkedik. 
 
Az eredményesség annak köszönhető, hogy ezekben az esetekben a sértettek találkoznak az 
elkövetőkkel, gyakran közvetlenül a bűncselekmény elkövetése után tesznek feljelentést, ezért 
az elkövetők felderítése már a halaszthatatlan nyomozati cselekmények során sikerül.   
 
 

• Közigazgatási jogkörben végzett munka (eltűnt személyek vonatkozásában) 
 
Összesen 90 ügyben rendeltünk el közigazgatási eljárást (2005-ben 93, 2004-ben 98 ügy volt) 
67 személy eltűnése miatt. Közülük 11 fiatalkorú több alkalommal is kivonta magát a szülői 
illetve az intézeti felügyelet alól.  
 
Irányítottunk 284 más hatóság által elrendelt személykörözést (2005-ben 312, 2004-ben 281), 
a saját elfogató parancsaink alapján végzett körözési munka mellett. A körözési előadó 
egyidőben 130-170 között ingadozó számú körözött személyt keresett. 
 



Leterheltségét növelte az is, hogy az okmányirodák a tárgyévben 1934 okmánykörözést 
rendeltek el. (2005-ben 976, 2004-ben 1254 ) 
 
A tárgyévben 981 tétel bűnjelet foglaltunk le és kezeltünk (2005-ben 1207, 2004-ben 1117 
tétel volt).  
 
 

 
III/3. Egyéb tevékenység 

 
Heti rendszerességgel szerveztünk nyomozóportyát. Továbbá rendszeresen hajtottunk végre 
közrendvédelmi és egyéb akciót a Közrendvédelmi Osztály beosztottaival közösen.  
 
A vizsgálati tevékenység során 11 ügyben bíróság elé állítottuk a gyanúsítottat. 
 
Az elmúlt évben összesen 36 fő előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság (2005-ben 24 fő, 
2004-ben 46 fő, 2003-ban 51 fő volt). 
 
A MODUS Operandi nyilvántartáshoz minden esetben teljesítettük az adatszolgáltatási 
kötelezettségünket, 177 fő pártfogói felügyelet alá helyezett személyt vettünk nyilvántartásba 
és ellenőriztünk.  
 
Az elmúlt évben 324 más hatóságtól kapott, bűnügyi tárgyú megkeresést teljesítettünk (2005-
ben 340, 2004-ben 296 ügy) és 111 bűnügyi vonatkozású közigazgatási eljárást folytattunk le 
(2005-ben 201, 2004-ben 77 ügy). 
 

 
IV. Közrendvédelmi tevékenység 

 
 

IV.1. Létszámhelyzet 
 
A Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály rendszeresített létszáma 82 fő, ebből meglévő 
létszám 71 fő  
 
A meglévő létszámot állandóan terheli: 
- 2 fő vezénylés - Bűnügyi Osztály 
- 1 fő felfüggesztve 
- 2 fő Mosonyi-tanfolyam 
- 1 fő GYES, 
- 4 fő tartós beteg 
Összesen: 10 fő 
  
A hadra-fogható létszám 61 fő.  
Ebből a ténylegesen közterületi járőrszolgálatot ellátók száma: 38 fő.  
(parancsnokok, szolgálatirányító parancsnokok, ügyeletesek, közlekedési főelőadó, KMB 
szolgálat, átkísérők levonása után) 
 
Az Osztály létszámában állandó 12-14 fő hiány volt, de ennek ellenére a folyamatos 
szolgálatellátást biztosítottuk. Jelenleg 5 fő áthelyezési kérelme van folyamatban. 
Az állomány átlag 7,3 év szolgálati viszonnyal rendelkezik, amely a tényleges közterületi 
szolgálatot ellátók átlagos szolgálati idejéhez (járőrök- 3,6 év) viszonyítva magas.  

 



 
IV.2. A Körzeti Megbízotti Alosztály 

 

 
• A KMB Alosztály rendszeresített létszáma 12 fő, jelenleg valamennyi státusz be is 

van töltve. 1 fő vezénylés alapján dolgozott a tárgyidőszakban más szakterületen.  
 

• A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozók helyszíni ellenőrzését 
2006. október hónapban hajtottuk végre.  

 
• Külön említem, hogy elsőként teremtettük meg kerületünkben azt a lehetőséget, hogy 

a választási, orvosi, önkormányzati körzetekkel azonos területen alakítottuk ki a KMB 
körzeteinket.  

 
 

IV.3. Az Őr-és Járőrszolgálati Alosztály 
 

• Az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály az alapvető feladatokat végrehajtotta, biztosította a 
folyamatos rendőri jelenlétet, napszakonként legalább 2 gépkocsizó járőrrel, és 1 
mozgóőrrel. 

  
• A  szolgálatirányító parancsnokok is rendszeresen teljesítettek közterületi szolgálatot.  

 
 
Az alosztály négy, átlagosan 9 fős csoportból (váltás) épül fel. A váltások élén kiemelt 
főelőadó tisztek végzik a  parancsnoki feladatokat. A létszámhelyzetre tekintettel gyakran vált 
szükségessé helyettesítésük szóbeli megbízás alapján tiszthelyettesekkel. Kijelölésüknél 
általános szempont a rátermettség, határozottság, és kiemelkedő szakmai jártasság. 
Feladatukat az alosztályvezető közvetlen irányítása alatt végzik.  
Az alosztályvezető és a KMB Alosztály vezetője is több alkalommal látott el 
váltásparancsnoki szolgálatot.   
 
 

IV.4. Technikai eszközök, ellátottság 
 

• Összesen 6 darab gépkocsit használ a Közrendvédelmi Osztály, ebből két, 
önkormányzati tulajdonú, Opel Astra típusú gépkocsi amortizálódott. Cseréjük a 
korábbi együttműködési megállapodás szerint egyeztetésre a Csepeli Önkormányzattal 
folyamatban van.  

 
• A rendelkezésünkre álló 5 db. szolgálati kerékpárt a létszámhiány miatt az 

elmúlt évben nem tudtuk használni. 
 
 

• Budapest-Csepel Önkormányzatától kapott Fáma Lézer III. VHT-507/B-G 
típusú lézeres gépjármű sebességmérő készüléket hatékonyan, többször az 
Önkormányzat kérésének megfelelő helyszíneken alkalmaztuk.  

 
• Hírösszeköttetés: 

A hírösszeköttetés megfelelő, szolgálati tapasztalatai kedvezőek. 
 

• Előállító helyiség: 
A rendszeres ellenőrzések (ügyészi, saját) hiányosságot nem tártak fel. Rendkívüli esemény 
2006. évben nem történt.  



 
 

IV.5. A Közrendvédelmi Osztály intézkedései és ügyforgalmi adatai 
 

Közrendvédelmi Osztály teljesített órák  2005. 2006 % 
Nem közterületi szolgálat ( fő/óra ) : 2143/22928 3337/38302 55,7 
Közterületi szolgálat : 4818/48344 4386/51715 -9 
Összes óra : 71272 90017 26,3 
Havi átlagos meglévő létszám  : 69 70 1,4 
Teljesített túlszolgálatok  : 2611 8516 326 
Kifizetésre felterjesztett : 981 5468 557 

 
Közrendvédelmi Osztály intézkedései  2005. 2006. % 
Körözött személy elfogása : 200 192 -4 
Körözött személyek ellenőrzése : 331 254 -23 
Általános számú kivizsgálások : 367 217 -41 
Büntető feljelentés : 339 465 37,2 
Közlekedési balesetnél intézkedés : 462 626 35,5 
Átkísérés : 262 202 -23 
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Látható, hogy a végrehajtói állomány létszámcsökkenése ellenére a jogsértést elkövető 
személyek előállítása, elfogása emelkedő tendenciát mutat, amelynek oka az, hogy megfelelő 
parancsnoki tevékenységgel elértük azt, hogy a közterületi állomány a bűncselekmények 
elkövetőinek elfogását helyezi előtérbe a szabálysértőkkel történő intézkedésekkel szemben. 
 
A szabálysértők elleni intézkedések számának csökkenése nincs negatív hatással a lakosság 
közbiztonságérzetére, mivel tapasztalataink szerint a társszervek (Közterület-felügyelet, 
Határőrség, VPOP, stb.) beosztottjai napi rendszerességgel intézkednek a hatáskörükbe 
tartozó szabálysértések elkövetőivel szemben. 

 
 

IV.6. Kerületünk közlekedési baleseti helyzete 
 
Az elmúlt évben összesen 755 baleset történt Budapest XXI. Kerületében, az alábbi 
eloszlásban: 



 
A balesetek alakulása:  2003. 2004. 2005. 2006. % 
Halálos : 5 4 3 3 - 
Súlyos    : 51 37 45 50 11% 
Könnyű : 108 115 84 97 13% 
Anyagi káros : 617 687 739 605 -19 % 
Összesen : 781 843 871 755 -14 % 

 
 
A balesetet előidéző okok közül az elsőbbségi jog meg nem adása, valamint az előzési 
szabályok be nem tartása volt a meghatározó, továbbá gyakori az ittas járművezetés is.  
 
A kerületben bekövetkezett balesetek kapcsán megállapítható, hogy azok többnyire a 
főútvonalakon, illetve azok kereszteződéseiben következnek be, a mellékútvonalakon már a 
gépjárművezetők sokkal óvatosabbak. 
 
A balesetek számának alakulását a 2. számú mellékletben található grafikon szemlélteti.  
 
 

IV.7. Egyéb tevékenység 
 

• A 2006. szeptemberi – októberi zavargások idején is átszervezéssel, megfelelően 
teljesítettek járőrszolgálatot. 

 
 

• Az állomány szakmai továbbképzése során a központi oktatás került előtérbe előre 
elkészített ütemterv alapján. A helyi továbbképzés a napi eligazítások keretében 
valósult meg.  

 
 

• Rendszeresen teljesítettünk közös közterületi szolgálatot a Budapesti Határőr 
Igazgatóság, a Vám és Pénzügyőrség, a Munkaügyi Főfelügyelet, a Fővárosi 
Közterület-felügyelet, a Dél-Csepel Polgárőr Egyesület képviselőivel és a Ráckevei 
Duna-ági Horgász Szövetség halőreivel.  

 
 

• A közterület tisztaságának javítása és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása 
érdekében 29 db. elhagyott gépkocsi elszállítására kezdeményeztünk intézkedést.  

 
 



 
 

V. Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
 
Az Igazgatásrendészeti Osztály működését meghatározó, azt lényegesen befolyásoló külső és 
belső feltétel - létszám és hatáskör - 2005. évhez viszonyítva jelentős mértékben változott. 
 

 
A szabálysértésekkel kapcsolatos tevékenységet 2006. évben 3 fő hivatásos tiszt és 3 fő 
közalkalmazott végezte. Ezen kívül egy tiszt a végrehajtásokkal, egy tiszthelyettes az 
engedélyügyi tevékenységgel összefüggő feladatokat látta el.  
Az Igazgatásrendészeti Osztály jelenlegi összlétszáma 9 fő. ( Az Igazgatásrendészeti 
Osztályról 1 fő tiszt tartósan vezényelve van más állományba)  
 
A szabálysértési előadóknak 2006-ban a 3043 új ügyirat mellett még 7544 db határidőből 
kikerült iratban kellett különböző intézkedéseket tenni. 

 
 
V.1. Szabálysértési feljelentések alakulása 

 
2005. évhez viszonyítva csökkent a szabálysértési feljelentések száma.  2005-ben 4160, míg 
2006-ban 3043 db feljelentés érkezett osztályunkra. A feljelentett személyek száma 2005-ban 
4766 fő, 2006-ban 3259 fő volt.  
 
Ittas vezetés miatt 2005-ben 42 fővel, 2006-ban 56 fővel szemben folytattunk le 
szabálysértési eljárást.  
 
2005-ben 797 fővel szemben, míg 2006-ban 345 fővel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést. 
 
 

V.2. Kiszabott pénzbüntetések száma 
 
2005 évhez viszonyítva - főleg a kiemelt közlekedési szabálysértések esetében - emelkedett a 
kiszabott bírságok összege. 
 
A kiemelt szabálysértések elkövetőivel szemben – ittas vezető, engedély nélküli vezető, 
sebességet jelentősen túllépő, záróvonalat átlépő, vasúti átjáróban szabálytalanul áthaladó stb. 
– még szigorúbb bírságösszegek kerültek kiszabásra. 
 
2005. évben összesen 48.455.000-Ft pénzbírság került kiszabásra. 2006-ban 44.546.000 Ft  
volt a kiszabott pénzbírság összege. 
 
Az 1 főre jutó bírság átlaga 2005-ben 20.743 Ft volt. Ez a 2006. évben kiszabott 23.470 Ft 
bírsághoz viszonyítva 13,1 %-os növekedést jelent. 
 
Kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések száma: 2005-ben: 618, 2006-ban: 630. Ez 1,9  
%-os növekedést jelent. Ebből sebességkorlátozás jelentős túllépése 166, engedély nélküli 
vezetés 149, ittas vezetés 56. 
 
Kerületünkben jelentősen megnőtt a közlekedési balesetek száma is. Közlekedési baleset 
miatt 355 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást. 
 
Célunk, hogy a lefolytatott szabálysértési eljárások eredményeképpen erősítsük, illetve 
szükség szerint kényszerítsük ki az állampolgárok önkéntes jogkövető magatartását - 
kiemelten a közúti közlekedés szabályok fokozott betartatása érdekében. 
 



V.3. Végrehajtási tevékenység 
        

 

2004. augusztus 01-től kerületi hatáskörbe került – előadói státusz nélkül – a meg nem fizetett 
helyszínbírságok végrehajtása. Az ezzel kapcsolatos nagy mennyiségű ügyirat feldolgozása 
jelentős többletmunkát ró a végrehajtást végző előadóra. 2006. év végéig az 
Igazgatásrendészeti Osztályra érkezett be nem fizetett helyszínbírságok száma: 714 db volt. 
 
A szabálysértési-, és helyszíni bírságok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet 1 fő 
előadó látta el. 
 
A végrehajtás során problémát jelent, hogy kerületünkben az önkormányzat nem tud 
közérdekű munkát biztosítani, holott a fizetni nem tudó elkövetők a kiszabott bírság összegét 
inkább ledolgoznák és nem az elzárásra átváltoztatás lenne a végső megoldás. A közérdekű 
munka méltányosabb megoldást jelentene az állampolgárok számára is. 
 
 

V.4. Engedélyügyi tevékenység 
 
Az Igazgatásrendészeti Osztályon az engedélyügyi tevékenységet 1 fő előadó végzi.  
 
Feladata: a személy-és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenységekkel kapcsolatos 
ügyintézés, a figyelmeztető jelzés engedélyezése, pirotechnikával kapcsolatos hatósági 
igazolás kiadása. 
 
A figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatban 2006-ben 1 új kérelem és 3 
hosszabbítási kérelem került benyújtásra hatóságunkhoz.  
 
Személy és vagyonvédelmi illetve magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos engedélyezés 
során új tevékenységi engedély kiadására 2006-ban 20 esetben, tevékenységi engedély 
visszavonására 7 esetben került sor. 
 
Igazolvány kiadására 650 esetben, igazolvány kérelem elutasítására és visszavonására nem 
került sor.  
 
A vagyonvédelmi és magánnyomozó tevékenységgel kapcsolatban említést érdemel, hogy 
2007. január 01-től új igazolványok bevezetésére került sor. Az igazolványok folyamatos 
cseréjét 2006. június 01-től végeztük, mely jelentős többletterhet rótt az előadóra és meg- 
növekedett  ügyfélforgalmat jelentett.  
 
 

V.5. Egyéb tevékenység 
 

Egyéb feladataink között szabálysértési priuszt 412 esetben küldtünk meg más hatóságnak. 
Más hatóságtól érkezett megkeresés alapján 67 szabálysértési ügyben végeztünk 
meghallgatást.  
 
Az Izgatásrendészeti Osztály állománya rendszeresen részt vett a közbiztonsági, közlekedési, 
valamint a pirotechnikai akciókban. 2006-ban túlóra kifizetésére csak a rendkívüli helyzetben 
végzett túlmunka miatt került sor.  
 
 



 
VI. Együttműködés 

 
 

VI/1. Társszervek 
 

 
 A Budapesti Határőr Igazgatóság segítségét a közterületi ellenőrzések, közös akciók, 

illetve közterületi rendezvények (vásárok) alkalmával minden esetben igénybe veszik.  
 

 A közbiztonsági akciók keretében több alkalommal vettük igénybe a Vám és 
Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálati Parancsnokság állományának munkáját. Az előre 
egyeztetett időpontokban részt vettek az ellenőrzésekben, továbbá segítséget nyújtottak a 
cigaretta-árusok elfogásában.  

 
 2006. évben kiemelkedő kapcsolatot alakítottunk ki a Munkaügyi Főfelügyelőség 

munkatársaival, akik minden – hatáskörükbe tartozó – bejelentésre reagáltak. A 
rendőrjárőrrel közösen több eredményes ellenőrzést folytattak Csepel illetékességi 
területén.  

 
 A Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának munkatársaival 2006. évben is  

naponta teljesítettünk közös szolgálatot. A kerületünk belső rendje és tisztasága érdekében 
a szabálytalanul várakozó gépjárművek vezetőit bírsággal sújtották, illetve az illegális 
hulladék-lerakó helyek megszüntetésére több esetben eredményesen intézkedtek. 
Együttműködünk továbbá a Csepel Művek területén működő Bűnmegelőzési Iroda 
működtetésében is. 

  
 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságával jó kapcsolatot 

alakítottunk ki. Az együttműködés zökkenőmentes, kölcsönös a segítségnyújtás a közös 
feladatok ellátásához.  

 
 A Rendészeti Biztonsági Szolgálat, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály és a 

Központi Gépkocsizó Szolgálat állománya megerősítő erőként gyakran nyújtott 
segítséget az akciók és rendezvények lebonyolításához, illetve az egyes intézkedések 
eredményes lefolytatásához.  

 
 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi 

Főfelügyelet munkatársaival az együttműködés eseti jelleggel történik. Minden 
hatáskörükbe tartozó esetben haladéktalanul értesítjük őket.   

 
 A környező Rendőrkapitányságok vezetőivel eredményesen működtünk együtt a közös 

közterületi ellenőrzések során,  az általános bűnmegelőzési tevékenységben és bűnügyek 
felderítésében.  

 
 A Csepeli Tűzőrség és a Dél-Pesti Tűzmegelőzési Régió munkatársaival eredményesen 

működtünk együtt a szakhatósági feladatok ellátásában.  
 
 

VI/2. Szakszervezetek 
 
A rendőr szakszervezetek képviselőit a személyi állománnyal kapcsolatos döntések 
előkészítésébe bevontuk, véleményüket figyelembe vettük. 
 
 



 
VI/3. Budapest-Csepel Önkormányzata 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Budapest – Csepel  
Önkormányzatával együttműködési megállapodás alapján működik együtt. Az Önkormányzat 
a kerületben található civil szervezetek mindegyikével tartja a kapcsolatot és a rendőrséget 
érintő kérések, igények esetén haladéktalanul tájékoztatást adnak.   
A kapcsolattartás az Önkormányzat Közbiztonsági Referensével és Civil Referensével 
rendszeres, a szervezetekkel az együttműködés eseti jellegű.  
 
A körzeti megbízotti alosztályvezető kezdeményezésére a 2006. évben a körzeti megbízottak 
területi felosztása megváltozott. Az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében a 
kialakított KMB körzetek összhangban vannak a kijelölt választókörzetekkel.  
 
A körzeti megbízottak a helyi önkormányzati képviselőkkel legalább havi rendszerességgel 
felveszik a kapcsolatot, a feladatokról, problémákról egyeztetnek. Az Önkormányzat 
szervezésében hetente területbejárásokon vettek részt, melyek hozzájárultak a kerület 
tisztaságának és a közterület rendjének javításához.  
 
Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. novemberében kísérleti üzemmódban átadta a XXI. 
kerületi Rendőrkapitányság részére kiépített térfigyelő rendszer üzemeltetését.  
Tárgyidőszakban 14-17 kamera segítette az állományt a közterület rendjének fenntartásában. 
A térfigyelő rendszer működtetése nem minden esetben zökkenőmentes, a problémák 
megoldása folyamatban van. 
 
 

VI/4. Dél-Csepel Polgárőr Egyesület (DCSPE) 
 
A DCSPE Elnökével és a szolgálatot szervező alelnökkel a vonaltartó tiszt napi kapcsolatot 
tart fenn, és rendszeresen tájékoztatja a kerület bűnügyi, közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági helyzetéről. 
A közös és önállóan teljesített szolgálatokról, az észlelt eseményekről minden esetben 
tájékoztatást adnak. Eseti jelleggel információkat továbbítanak, illetve havi-, negyedéves-, 
féléves és éves összefoglaló jelentést készítenek. 
Az együttműködésünk a helyi polgárőr szervezettel a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági 
akcióknál és a rendezvénybiztosítások alkalmával nyújtott hasznos tevékenységük alapján 
2006. évben kiemelkedően eredményes volt. 
A Dél-Csepel Polgárőr Egyesületet a Csepeli Önkormányzat által alapított „Csepelért” díjra 
javasoltuk több civil szervezettel együtt. 
  
 

VI/5. Csepeli Horgász Egyesület 
 
Az Egyesület társadalmi halőreivel és a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség hivatásos 
halőreivel rendszeresen ellenőriztük a Ráckevei Duna-ágon a horgászati és halászati 
szabályok betartását. 
  



 
VI/6. Egyéb szervezetek 

 
- Rákóczi Kert Civil Közösségi Ház: 
A létesítmény vezetője szervezi a civil szervezetek kölcsönös tájékoztatását, 
kezdeményezésére rendszeresen sor került egyeztető megbeszélések megtartására.  

 

A területileg illetékes körzeti megbízott fokozott figyelemmel tevékenykedik a civil ház 
rendezvényeinek lebonyolításában, a vezetővel jó kapcsolatot épített ki. Minden hónapban a 
létesítményben tartja meg a fogadóóráját, melynek során több szervezet képviselőjével és az 
oda látogató kerületi lakosokkal is hatékonyan működik együtt.  
 
 
- Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete: 
A volt Csepel Művek területén 2005. május hónapban alakult meg egy Bűnmegelőzési Iroda. 
Az iroda célja a terület rendezése és a jogsértések számának visszaszorítása. Az iroda 
tevékenységében a XXI. kerületi Rendőrkapitánysággal együtt részt vesz Budapest-Csepel 
Önkormányzata, a Közterület Felügyelet Csepeli Alközpontja, a DCSPE.  
A Csepel Művek Ipari Park Kht. vezetőjén keresztül állunk kapcsolatban a Gyáriparosok 
Egyesületével, akik információkkal segítik az együttműködést, továbbá helyiséget és 
technikai eszközöket biztosítanak az iroda működtetéséhez.  
 
 
- Csepeli Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ: 
Évek óta hagyományosan jó kapcsolatot tartunk fenn munkatársaikkal. Az általuk 
megrendezésre kerülő rendezvényeken, esetmegbeszéléseken is részt vettünk.  
 
 
- Iskolák, óvodák, közintézmények: 
A körzeti megbízottak – területi felosztásuk szerint – kapcsolatot építettek ki a körzetükben 
található közintézmények vezetőivel, iskolák, óvodák kijelölt pedagógusaival és igazgatóival. 
Fogadják az intézmények jelzéseit, kéréseit, továbbá a tanévkezdés idején közösen 
intézkednek a gyermekek megóvására.  
Minden általános iskolában évente egy alkalommal baleset-megelőzési és drogprevenciós-
bűnmegelőzési előadást tart a bűnmegelőzési és a közlekedési főelőadó, valamint a területileg 
illetékes körzeti megbízott.  
 
 
- Csepeli Gondozási Központ intézményei: 
Idősek otthonaiban és nyugdíjas házakban igény szerint, általában kéthavonta tartottunk 
beszélgetéssel egybekötött bűnmegelőzési tájékoztatást idősek sérelmére elkövetett 
leggyakoribb bűncselekmény kategóriákkal kapcsolatban. 
   
 
- Lakásfenntartó Szövetkezetek: 
A lakásfenntartó szövetkezetek képviselőivel a bűnügyi osztály vezetője havonta találkozik 
3079 kerületi lakás lakóival történő kapcsolattartás érdekében.   
 



 
VII. Funkcionális feladatok 

 
 

VII.1/ Létszámhelyzet 
 

A Rendőrkapitányság rendszeresített státusza 144 fő, az elvonások és a létszámhiány miatt 
ebből csupán 127 fő dolgozott ténylegesen a tárgyidőszakban. Az üres státuszok száma 
tovább emelkedik, mivel áthelyezések vannak folyamatban. A fluktuáció ebben az évben is a 
vidéken élő munkatársaink elhelyezési – lakhatási nehézségeire vezethető vissza, hiszen az 
állomány mindössze 32%-a lakik Budapesten.  
 
A vidékiek naponta több órát utaznak a munkába járáshoz, mert a szállón történő elhelyezés 
nem biztosítható, vagy anyagilag nem ellensúlyozható.   
 

 
A XXI. kerületi rendőrkapitányság létszámhelyzetének és jutalmazásának kimutatását a 3. 
számú melléklet tartalmazza.  
 
 

VII.2/ Szolgálati gépkocsik 
 

A kapitányság gépjárműparkja 12 szolgálati gépkocsiból áll. Ezek közül 2 db. gépkocsi van 
elhasznált állapotban.  
Opel Astra  2 db.   Skoda Octavia  4 db. 
Opel Combo  1 db.   Ford Fiesta  1 db. 
Chevrolet Lacetti 4 db. 
 
2006. évben 3 új szolgálati gépkocsit biztosított a BRFK a Kapitányságunk részére 

 
 
VII.3/ Egyéb technikai eszközök 
 

A számítástechnikai berendezések modernizálása hozzájárulna az írásos tevékenység 
gyorsabb elvégzéséhez, mert jelenleg kevés korszerű számítógép áll a munkatársaink 
rendelkezésére és a nyomtatók mennyisége sem elegendő. 
A Közrendvédelmi Osztály nem rendelkezik fénymásolóval, az Igazgatásrendészeti Osztályon 
nincs fax készülék.      
 

 
VII.4. Egyéb tevékenység 

 
• Oktatás 
 

A rendőri munka színvonalának megtartása és gazdagítása érdekében szakmai fórumokat 
szerveztünk 2006. évben. A témaköröket az osztályvezetők jelölték meg miután felmérték a 
beosztott állományuk igényeit. A szakoktatók meghívásáról szintén az osztályok 
gondoskodtak.  
A fórumok látogatása önkéntes volt, azok általában munkaidőn kívül kerültek lebonyolításra, 
ennek ellenére általában 15-20 fő minden megbeszélésen jelen volt.  
Összesen 6 alkalommal került sor a rendőrkapitányság ebédlőjében a fórum megtartására. 
 

• Rendezvények: 
 
2006. szeptemberében az Önkormányzattal és a Polgárőrséggel együttműködve megrendeztük 
a Közbiztonsági Napot. A rendőrségi bemutatók nagy része a budapesti zavargások miatt 
elmaradt, de a balesetmegelőzési és a bűnmegelőzési előadó részt vett a gyerekek 



oktatásában. A nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány szervezésében általános 
iskolás és óvodás gyerekeknek sportversenyeket és MINI POLICE Akadémiát tartottunk.  

 
2006-ban harmadik alkalommal rendeztük meg a „Klinkó István Vándorkupa” kispályás 
labdarúgó bajnokságot 6 csapat részvételével. A környező kapitányságok, a tűzoltóság és a 
polgárőrség tagjait egész napos rendezvényre hívtuk meg.   
 
 
 
 

• Épület karbantartás: 
 
A 2005. évben megkezdett karbantartási munkákat a tavalyi évben folytattuk.  
 
Az épület pincehelyiségeit ellenőriztük, az ott elhelyezett – többnyire hulladék – anyagok 
elszállíttatását megvalósítottuk, szabad teret adva az irattári anyagok elhelyezésének. A 
rendkívül vizes, penészes helyiségek felújítására 2006-ban sem került sor. 
 Az előállító helyiség, a zárkák, valamint az ügyfélváró helyiségeit Budapest-Csepel 
Önkormányzata segítségével kamerákkal szereltük fel.  
 
 

VII/5. Fogadónapok 
 
A kapitányságvezető havi fogadónapjain összesen 12 állampolgár tett észrevételt, bejelentést. 
Ettől függetlenül a fogadónapon kívüli időpontban is az állampolgárok rendelkezésére állunk, 
jelzéseikre intézkedünk, illetve a szükséges felvilágosítást minden esetben megadjuk.  
 
 

VII/6. Tevékenységünk elismerése 
 
Az intézkedést kérő lakosok 6 esetben fejezték ki írásban köszönetüket egy – egy rendőri 
intézkedés végrehajtásáért, rendezvények biztosításáért, a vizsgálati és az ügyeleti munka 
hatékonyságáért, illetve az együttműködések eredményességéért.  
 
 

VIII.  fejezet 
2007. év főbb feladatai 

 
 

VIII.1. Tervezett feladatok 
 

• A BRFK munkatervéből kerületünkre lebontott feladatok végrehajtása, a területen 
jelen lévő hatékony, gyorsan reagáló és látható rendőrség megteremtése.  

 
 

• A közlekedési szabályok megsértőivel szembeni következetes fellépés, a folyamatos 
sebességellenőrzés. A kiemelt közlekedési szabálysértőkkel szemben kiszabott 
pénzbírságok átlagának emelésével kívánjuk a közlekedésben részt vevőket a 
szabályok betartására kényszeríteni, javítva ezzel a közlekedési morált.  

 
 

• A baleset-megelőzési tevékenység ellátásába az iskolai előadások és versenyek 
szervezését túl bevonjuk a helyi írott és elektronikus sajtót. A Csepp TV-vel és a 
Csepel Újsággal kialakított jó munkakapcsolatot 2007-ben a bűnmegelőzés és baleset-
megelőzés népszerűsítésére kívánjuk fordítani, bevonva ezzel a lakosságot a 
társadalmi tevékenységbe.  

 



 

 
• A családon belüli erőszak megakadályozása, az időskorúak védelme, a gyermek- és 

fiatalkori bűnözés korlátozása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi, 
áldozatsegítői tevékenység teljesebbé tétele. Tájékoztatók, szórólapok készíttetése.  

 
 

• Fokozni kell a bűnügyi felderítő tevékenységet és az operatív munkát. 
 
 

• Az illegális migráció elleni fellépés erősítése, az ellenőrzések összehangolt folyamatos 
végrehajtása, kiterjesztése. 

 
 
• A polgárőrséggel meglevő együttműködés tartalmi színvonalának gazdagítása.  
 
 
• A járőrszolgálatok szervezésének javításával, a vezényléses munkaidő rendszer 

bevezetésével a bűnügyileg fertőzött helyeken a folyamatos rendőri jelenlét 
biztosítása. 

 
 
• A parancsnokoknak az eligazításokra, beszámoltatásokra fel kell készülni, azt a 

meghatározottakon túl személyre szólóan, pontos, egyértelmű feladatok 
meghatározásával kell megtartani és a végrehajtást visszaellenőrizni. 

 
 

• Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a kollégák nevelésére, szakmai ismeretek 
elsajátítására és helyes alkalmazására, a közösségbe való beilleszkedésre.  

 
 

• A bűnelemzés kiterjesztésének folytatása az elemző-értékelő feladatok elsajátítása.  
 
 
• A személyi állomány szolgálati-, munka-, és életkörülményeinek kritikus helyekre 

koncentráló javítása, az állománymegtartó képesség erősítése az Önkormányzat 
bevonásával.  

 
 
• A Kapitányság társadalmi és civil kapcsolatainak kiterjesztése, a kiépített kapcsolatok 

fenntartása.  
 
 
• Kiemelten kell kezelni és folyamatosan ellenőrizni az állomány erkölcsi-fegyelmi 

helyzetének alakulását. A korrupciós cselekményekre utaló körülményeket 
körültekintően kell vizsgálni.  

 
 

VIII.2. További célkitűzések 
 

A rendőrkapitányságon elkezdődött az elemző-értékelő csoportok kialakítása, melynek 
segítségével lehetőség nyílik a bűnelkövetői körök szisztematikus feltérképezésére nem csak a 
kerületben, hanem a környező területeken is.  



 

 
A rablásokhoz hasonló erőszakos bűncselekmények megelőzésében jelentős szerepe van a 
közterületi jelenlétnek. Ezért is törekszünk a létszámhiány csökkentésére és az elavult 
technikai eszközök felújítására. (A dokumentáció gyorsabb elkészítése a közterületi jelenlét 
fokozását eredményezi.) 
 
A meglévő erők és eszközök felhasználásával, tervszerű munkavégzéssel, illetve a 
szakcsoportok átszervezésével kívánjuk elérni az ügyiratkezelés felgyorsulását. A 
munkatársainkra jutó ügyiratok számának csökkentése lehetővé tenné, hogy a közterületen 
nagyobb létszámmal lehessünk jelen, visszaszorítva a csepeli lakosokat veszélyeztető 
jogsértések elkövetésének lehetőségét.  
 
Erősíteni kívánjuk a lakossági tájékoztatást, ennek érdekében ismertető füzetek (Recept) és 
szórólapok kiadását kezdeményeztük, illetve folyamatos kapcsolatot tartunk a helyi sajtó 
(Csepp TV, Csepel Újság) képviselőivel.  
 
A térfigyelő rendszer kiépítését követően a közterület fokozott ellenőrzésével tovább 
szeretnénk csökkenteni a bűncselekmények számát, valamint – elsősorban a gépkocsi lopások 
és lakásbetörések terén – a felderítések számát kívánjuk növelni.    
  
 
Budapest, 2007. április 05.     
 
 

Császár Mihály r. alezredes 
       Kapitányságvezető 

 
 
 
 
 



 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2006. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
Felelős:  Tóth Mihály 

    Polgármester 
 
 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata 
szükséges. 



BŰNÜGYI TECHNIKAI TEVÉKENYSÉG KIMUTATÁSA                 1. számú melléklet 
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KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA                                  2. számú melléklet 
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A BRFK XXI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG DOLGOZÓINAK 
JUTALMAZÁSA A 2006. ÉVBEN  

3. számú melléklet 
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Hivatásos 4 19 17 2 42 Főkapitányi jutalom 
Közalkalmazott - - - - - 

Munkatársi, főmunkatársi 
cím 

Közalkalmazott - 2 - - 2 

Hivatásos - 3 - - 3 Főkapitányi jutalom 
egyedül nevelő szülőknek Közalkalmazott 2 2 - - 4 

Hivatásos - - - - - Főkapitányi jutalom 
nagycsaládosoknak Közalkalmazott 1 - - - 1 

Hivatásos - - - - - Bűnügyi helyettesi jutalom 
Közalkalmazott - - - - - 
Hivatásos - 1 1 - 2 Közbiztonsági helyettesi 

jutalom Közalkalmazott - - - - - 
Hivatásos 1 1 - - 2 Önkormányzati 

(alapítványi) jutalom Közalkalmazott 7 - - 1 8 
Tiszt - 1 - - 1 Sk. Előléptetés 
Tiszthelyettes - 1 3 - 4 

Összesen: 15 30 21 3 69 
 

 
A BRFK XXI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG LÉTSZÁMHELYZETE  

2006. DECEMBER 31-I ZÁRÓNAPPAL: 
 
 

Hivatásos létszámhely Közalkalmazotti 
létszámhely 

XXI. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Rendszeresített Betöltött Rendszeresített Betöltött
Törzs 8 fő 6 fő 14 fő 15 fő 
Bűnügyi Osztály 9 fő 9 fő  1 fő 1 fő 
Vizsgálati Alosztály 19 fő 17 fő 3 fő 3 fő 
Bűnüldözési Alosztály 19 fő 16 fő 3 fő 4 fő 
Közrendvédelmi Osztály 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 
KMB Alosztály 12 fő 12 fő - - 
Őr- és Járőrszolgálati Alosztály 68 fő 58 fő 1 fő 1 fő 
Igazgatásrendészeti Osztály 7 fő 7 fő 3 fő 3 fő 
Összesen 144 fő 127 fő 26 fő 28 fő* 
 
*A közalkalmazotti állományból 2 fő illetménynélküli szabadságon tartózkodik, ebből 1 fő 
munkakörének ellátását határozott időre szóló szerződéssel 1 fő foglalkoztatásával biztosítjuk. 
1 fő közalkalmazott státusza az állománytábla változások miatt megszűnt, de azóta GYES-en 
tartózkodik. Jogviszonyának rendezése 2008. december 31-én várható.      
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