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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest – Csepel Önkormányzata fontos feladatának tekinti a bűnmegelőzéssel
kapcsolatos célkitűzések megvalósítását, és az ebben a munkában vele
együttműködő Rendőrkapitányság támogatását.
2008. évben, az előző évek gyakorlatának megfelelően, az önkormányzat
lehetőségeinek megfelelően segítette ezt a munkát, és ismerte el a csepeli
rendőrök munkáját.
Két főt jutalmazott az „ÉV RENDŐRE” címmel és az ezzel járó,
pénzjutalommal.
A BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága a létszámhiány ellenére, 2008-ban
is igyekezett hiánytalanul eleget tenni jogszabályi kötelezettségének, és az
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban vállalt feladatokat is,
teljesítette.
Jó munkakapcsolat jellemzi a helyi közterület-felügyelettel, a polgárőrséggel
való együttműködést. Közös szolgálatokkal erősítik egymás munkáját. Ennek az
együttműködésnek volt köszönhető, hogy egy nemzetközileg is veszélyesnek
tartott bűnözőt sikerült Csepelen elfogni a közterület-felügyelőknek és a
rendőrség munkatársainak ennek az együttműködésnek köszönhetően.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja
el.

Budapest, 2009. március 25 -n.
Dr. Borsány György
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I. rész
Bevezetés
Budapest XXI. kerülete a Csepel-sziget északi részén helyezkedik el és 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.
A Csepeli Kapitányság a fővárosi egységek rangsorában mindig a jobbak között szerepelt. A
vezetők megtettek mindent a kerület közbiztonságának javítása érdekében.
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 történt.
A Bűnügyi Osztály Vezetőjének nyugállományba vonulása okán Dr. Maroshelyi Attila r.
őrnagyot bíztuk meg az osztályvezetői feladatok ellátásával.
Budapest Rendőrfőkapitányának döntésének megfelelően kerületünkben önálló szervezeti
egységként létrejött a Hivatal, melynek vezetésére Hegedüs Edina r. főhadnagyot neveztük ki.
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II/2. Meghatározott feladatok végrehajtása
A rendőrkapitányság állománya a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII.
23.) számú IRM 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 kapitánynak felelnek az általuk irányított szervezeti egység
törvényes és szakszerű működéséért. Az alosztályvezetőkön keresztül irányítják
munkatársaikat, jogosultak az állományuk számára egyedi rendelkezést kiadni.
Javaslataikkal, kezdeményezéseikkel és állásfoglalásaikkal részt vesznek a vezetői döntések
előkészítésében, elemzésében és értékelésében.
Oktatás:
Az elmúlt két évben jelentős számú norma (csak belső norma több mint 250) került kiadásra,
ezért azok tartalmát többnyire önképzés keretében sajátították el munkatársaink.
III. rész
Bűnügyi tevékenység
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a
2008. évre előirányzott feladatait végrehajtotta.
III/1. Ismertté vált bűncselekmények száma
Az ismertté vált bűncselekmények száma 2008. évben 3313, mely az utóbbi tíz évben a
legalacsonyabb. Az alábbi táblázatról látható, hogy 1999. óta közel 20%-kal csökkent a
bűncselekmények száma.
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Ismertté vált bűncselekmények
alakulása

III/2. Ismertté vált bűncselekmények struktúrája, dinamikája

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
három évben nem mutat összefüggést a bűncselekmények számának változásával.
Látható, hogy a bűncselekmények igen csekély száma marad meg kísérleti stádiumban,
átlagosan 4.9 %-a az összes ismertté vált bűncselekménynek.
b.) Bűncselekmény főcsoportok szerinti megoszlása:
•

Személy elleni bűncselekmények

A személy elleni bűncselekmények közül a súlyos testi sértések miatt 2007-ben 100 esetben
míg 2008-ban 128 esetben rendeltünk el nyomozást, amely 28%-os emelkedést mutat.
Emberölést 2008-ban ugyanúgy, mint 2007-ben 2 esetben követtek el kerületünkben, melynek
elkövetőjét segítségünkkel az életvédelmi osztály felderítette.
A személy elleni bűncselekményeknek átlag 1.5 %-ot adják.
•

Közrend elleni bűncselekmények

A közrend elleni bűncselekmények száma a 2007. évhez képest 7%-al csökkent 730-ról 683ra.
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Év

Okirathamisítások

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

153
164
111
636
179
428
471

Kábítószerrel
kapcsolatos
bűncselekmények
56
57
91
61
21
21
32

Összes közrend
elleni
bűncselekmény
546
537
537
1020
553
730
683

Látható, hogy az okirat hamisítások mellett a 2008. évben a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények száma is megemelkedett.
•

Vagyon elleni bűncselekmények

A vagyon elleni bűncselekmények száma 12 %-al csökkent az utóbbi évekhez képest 2005ben 2511, 2006. évben 2454, 2007. évben 2496 és 2008. évben 2197 vált ismertté.
A lakosságot leginkább foglalkoztató bűncselekmények esetében azonban emelkedés
tapasztalható. A lakásbetörések megelőzésére – az előző évhez hasonlóan – intézkedési tervet
készítettünk, melyben a közrendvédelmi és a bűnügyi osztály részére meghatározásra kerültek
a konkrét, végrehajtandó feladatok. Ennek ellenére a lakásbetörések száma 190-ről 229-re nőt.
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Zseblopások

A lopások száma 9.9 %-kal, a gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények 11.6%-kal csökkent,
a lakásbetörések pedig jelentősen több mint 20.5%-kal emelkedett.

c.) Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár:
A vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár 2008. évben megemelkedett:
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A megtérült kár összegének csökkenése arányos a 2007. évi adatokkal. Az okozott kár 5,9%-a
térült meg a tavalyi évben, ami az eddig jellemző 2-3%-hoz képest jelentős eredmény.
d.) Bűnözés viktimológiai elemzése (nem, kor, stb.):
A felnőtt sértettek száma 1885, melyből fiatal felnőttek száma 89 fő, 60 év felettiek száma
302, mely adatokból megállapítható, hogy az idősek z utóbbi években nem válnak gyakrabban
sértetté.
A gyermekkorú sértettek száma 23-ról 32-re emelkedett.
e.) Bűnelkövetők megoszlása
A bűnelkövetők száma a 2007. évhez képest a tárgyidőszakban csekély mértékben csökkent.
A fiatalkorú elkövetők száma a tavalyi évhez képest nem változott számottevően. A
tárgyidőszakban 74 fiatalkorú személy követett el bűncselekményt.
A felnőtt korú férfiak és a nők által elkövetett cselekmények száma viszont csökkent. 2006.
évben 640, 2007-ben 805, míg 2008-ban 747 felnőtt korú személy követett el
bűncselekményt hatóságunk területén.
A magyar állampolgárságú elkövetők száma 7%-al csökkent az előző évi 875-ről 819-re, a
külföldi elkövetők száma mindössze 11.
f.) Bűnözés várható változásai
Az elkövetkező években is várható, hogy a „Ciklon” térfigyelő rendszer illetve annak további
bővítése eredményeként a bűnözés csökkenni fog a kerületünkben.
III/3. Bűnüldöző munka
a.) Felderítési eredményesség
A felderítések száma 2008. évben 30,1%-kal csökkent, az elkövető felderítetlensége miatt
megszüntetett nyomozások száma szintén csökkent.
Az egyéb módon ismert tettesek ellen indult eljárások száma 5,9%-kal, a tettenérések aránya
kb. 15%-kal nőtt.
A nyomozás eredményességi mutató 45,2%-ról 40,5%-ra csökkent.
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b.) Eredményesség érdekében tett és tervezett intézkedések
Az eredményesség javítására szélesíteni kívánjuk a bűnmegelőzési előadások megtartásának
körét, a SZEM mozgalmak és a helyi polgárőr vezetők együttműködésével bevonjuk a
lakosságot a bűnmegelőzésbe.
A 2006. évben kiépített térfigyelő kamerák folyamatos üzemeltetésével fokozzuk a közterületi
jelenlétet, valamint az eseményekre történő reagálás idejét kívánjuk csökkenteni, növelve
ezzel a kerület lakosainak a biztonságérzetét.
Az ismeretlen tetteses felderítési arány a testi sértések nyomozása terén 5 éve folyamatos
lassú előrehaladást mutat, a kábítószerrel visszaélések felderítési aránya, pedig tavaly elérte a
100%-ot, amit a 2007. évben megismételtünk. 2008-ban 53 ügyben rendeltünk el nyomozást
kábítószerrel visszaéléses bűncselekmények miatt.
Az Országos Rendőrfőkapitány programjának megfelelően kapitányságunkon a bűnözés
elmozdulásainak felismerése, okainak kutatása, az ellene való küzdelem eredményes
folytatása hatékonyabb fellépést, koordinációt, elemző, értékelő tevékenységet igényel.
A tradicionális bűnözés mellett a bűnözés olyan új szintjei, formái és módszerei jelentek meg,
amelyek azonban különös figyelmet érdemelnek.
Első lépésben hatékonyabbá kell tenni a körözési munkát, meg kell akadályozni, hogy több
szerv által körözött személyek huzamosabb időn keresztül bűnözésből tartsák fenn magukat.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a bűnügyi munkában a titkos információgyűjtésre, ehhez fel
kell építeni a bűnügyi operatív munka humán erő oldalát, tervszerűvé kell tenni a bűnügyi
adatszerzést.
c.) Nyomozás időszerűségének és befejezés módjának vizsgálata a leterheltség
figyelembe vételével
Tárgyévben átlag 27 fő volt folyamatosan a bűnügyi osztály aktív állománya, akik az ügyek
nyomozását végezték. Közülük egy-egy főre 111 érkezett és ugyanennyi befejezés jutott.
Összességében a fővárosi kapitányságok között a 13. helyet tudtuk elérni.
A nyomozások időszerűségét vizsgálva megállapítható, hogy indokolatlanul elhúzódó
nyomozás a rendszeres parancsnoki revízióknak köszönhetően nem jellemző. A szükséges
esetekben a nyomozási határidő meghosszabbítására minden ügyben időben történt
intézkedés.
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d.) Bizonyítást befolyásoló tényezők vizsgálata
A bűnügyi technikai tevékenységet a BRFK BTO végzi. A rabosításokat és a DNS
mintavételeket az év nagy részében nyomozóink végezték, mely jelentős terheket rótt rájuk.
A nyomozások során 285 esetben rendeltünk ki szakértőt.
e.) A lakosság kriminális érzékenységét, a Rendőrség külső megítélését befolyásoló
bűncselekménytípusok felderítési mutatóinak elemzése
A vagyon elleni bűncselekmények felderítési aránya a tavalyi évhez képest nem változott . A
rablások elkövetőinek 45.8%-át lehetett felderíteni, ami a tavalyi évhez viszonyítva szintén
nem változott..
A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények elkövetőit 2008. évben is jelentős számban
derítettük fel, az 97,7%-os.
A lakásbetörések és a gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények felderítése az elvárások
alatt maradt, ezekre az elkövetkező évben jelentős hangsúlyt kell fektetni.
f.) Közigazgatási jogkörben végzett munka (eltűnt személyek vonatkozásában)
Összesen 130 ügyben rendeltünk el közigazgatási eljárást eltűnés miatt (2007-ben 92,
2006-ban 90, 2005-ben 93 ügy volt).
Irányítottunk 325 más hatóság által elrendelt személykörözést (2007-ben 286,2006-ban 284,
2005-ben 312 ügy), a saját elfogató parancsaink alapján végzett körözési munka mellett.
A tárgyévben 1116 tétel bűnjelet foglaltunk le és kezeltünk (2007-ben 890 2006-ban 981,
2005-ben 1207, 2004-ben 1117 tétel volt).
III/4. Egyéb tevékenység
Heti rendszerességgel, esetenként 2-2 fő nyomozóval 4-8 órában szerveztünk
nyomozóportyát. Továbbá rendszeresen hajtottunk végre közrendvédelmi és egyéb akciót a
Közrendvédelmi Osztály beosztottaival közösen.
A vizsgálati tevékenység során bíróság elé állításra nem került sor.
Az elmúlt évben összesen 29 fő előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság (2007-ben 13
2006-ban 28 fő, 2005-ben 24 fő, 2004-ben 46 fő volt).
A MODUS Operandi nyilvántartáshoz minden esetben teljesítettük az adatszolgáltatási
kötelezettségünket, 194 fő pártfogói felügyelet alá helyezett személyt vettünk nyilvántartásba
és ellenőriztük.
Az elmúlt évben 338 más hatóságtól kapott, bűnügyi tárgyú megkeresést teljesítettünk
(2007-ben 329 2006-ban 324, 2005-ben 340 ügy) és 107 bűnügyi vonatkozású közigazgatási
eljárást folytattunk le (2007-ben 105,2006-ban 111, 2005-ben 201ügy).
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IV. rész
Közrendvédelmi tevékenység
IV/1. Létszámhelyzet
A Közrendvédelmi Osztály rendszeresített létszáma 71 fő, ebből meglévő létszám 67 fő.
A meglévő létszámot állandóan terheli
-

3 fő vezénylés Bűnügyi Osztály
1 fő vezénylés Igazgatásrendészeti Osztály
1 fő GYES,
3 fő tartós beteg

Összesen: 8 fő
A hadra-fogható létszám 59 fő. Ebből a ténylegesen közterületi járőrszolgálatot ellátók száma:
44 fő. 2008. december hónaptól újabb 2 fővel csökkent a létszám tartós betegség miatt.
Az állomány átlag 6 év szolgálati viszonnyal rendelkezik, mely a tényleges közterületi
szolgálatot ellátókhoz (járőr: 3,1 év) viszonyítva magas.

IV/2. A Közrendvédelmi Osztály intézkedései és ügyforgalmi adatai
a.) Teljesített órák:
Közrendvédelmi Osztályon teljesített órák
Nem közterületi szolgálat (fő/óra)
Közterületi szolgálat (fő/óra)
Összes óra
Havi átlagos meglévő létszám
Teljesített túlszolgálatok
Kifizetésre felterjesztett

2005.
2006
2007
2008
%
2143/22928 3337/38302 3453/41009 3651/42350 3.2
4818/48344 4386/51715 4112/38180 4061/47228 23.6
71272
90017
79189
85578
8
69
70
68
67
-1.4
2611
8516
7009
6787
-3.1
981
5468
5721
5023
-12.2

b.) Intézkedések aránya:
Érkezett megkeresések
Bűnügyi
Nem bűnügyi
Nyílt rendőri információ
Lakcím megállapítás
Elővezetések
Összesen:

2005.
273
385
44
1127
383
2212

2006.
141
419
35
1026
352
1973

2007.
126
141
39
1097
405
1808

2008.
153
294
54
1049
253
1803

%
21.4
108.5
38.4
-4.4
-37.5
-0.27

A táblázatokból látható, hogy a központi feladatok teljesítése jelentősen elvonta az állományt
a közterületről és ez az intézkedések adataiban is észrevehető. A központi, csapaterős
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berendelések száma 2008. évben 108 volt, ami több, mint heti két alkalmat takar. A
berendeléseken a kiképzéseknek köszönhetően jellemzően az idősebb, tapasztaltabb kollégák
vesznek részt, így közterületi eredmények a fiatalabb, tapasztalatlanabb állomány
tevékenységét tükrözi.

2000
1500
1000
500
0

elfogás

előállítás

feljelentés

HB / fő

2004.

385

645

1285

1720

2005.

415

660

828

1075

2006.

477

769

776

1045

2007.

444

566

944

816

2008.

280

492

1406

343

Látható, hogy a végrehajtói állomány létszámcsökkenése, a nagyszámú központi berendelések
okán a jogsértést elkövető személyek előállításának, elfogásának száma csökkent.
A szabálysértési feljelentések emelkedtek, melyben jelentős szerepe volt a térfigyelő
szolgálatnak, a hatályba lépett objektív felelősség kapcsán, a leállítás nélküli FÁMA Lézer III.
készülékkel végrehajtott sebesség ellenőrzéseknek.
A helyszíni bírságolások száma jelentősen csökkent, mint a tényleges közterületi szolgálatot
ellátók létszámcsökkenése, mint a sebességellenőrzések leállítás nélküli alkalmazása miatt.
c.) Akciók megoszlása:
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d.) A bűnügyi nyomozati munka alakulása
A BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság Vezetőjének 1 / 2004. (I. 06) számú intézkedésében
meghatározottak alapján a körzeti megbízottak is bekapcsolódtak a bűnügyi nyomozati munka
végrehajtásába. A járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt elrendelt nyomozások
lefolytatására intézkednek.
Az akták alosztály részére történő szignálását a Bűnügyi Osztályvezető végezte.

89

2008

119

2007

111

2006

174

2005
0

50

100

150

200

IV/3. Kerületünk közlekedési baleseti helyzete
Az elmúlt évben összesen 587 baleset történt Budapest XXI. kerületében, mely közel 20%-kal
kevesebb és 2005. évi kiugró adatokhoz képest 33%-os csökkenést jelent, minden
kategóriában: az alábbi eloszlásban:
1000

Halálos
Súlyos
Könnyű
Anyagi káros

100

10

1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Halálos

5

4

3

3

5

2

Súlyos

51

37

45

50

47

33

Könnyű

108

115

84

97

95

82

Anyagi káros

617

687

739

605

568

470
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A balesetet előidéző okok közül az elsőbbségi jog meg nem adása, kanyarodás szabályai,
sebesség nem megfelelő megválasztása valamint a követési távolság be nem tartása volt a
meghatározó. Gyakran előfordul az ittasan okozott közlekedési baleset is.
A kerületben bekövetkezett balesetek kapcsán megállapítható, hogy azok a főútvonalakon,
illetve azok kereszteződéseiben következnek be.
Az iskolák környékén 2008. évben halálos gyermekbaleset nem következett be.
A Biztonság, a Bizalom és a Becsület Rendőrségi Programjában foglaltak megvalósulása a
közlekedés-baleseti helyzet és a közlekedés biztonságának javítását eredményezheti. A
jogkövető magatartás elérésében nagy szerepet játszhat az objektív felelősség törvényi
feltételeinek hatályba lépése, melynek segítségével a sebességtúllépések, szabálytalan
parkolások, melyek önmagukban is veszélyhelyzetet teremtenek esetenként, kellőképpen
szankcionálhatókká váltak.
A balesetek megelőzésében továbbá nagy szerepet játszik az iskolarendőr program, az
iskolákban tartott nevelő, oktató előadások.
A feladatok végrehajtásába be kell vonni az önkormányzatokat, a közlekedési felügyeletet és
minden olyan szervet és szervezetet, amely saját hatáskörében tenni jogosult, vagy kötelezett.
A megelőzés érdekében a közlekedési balesetekhez vezető motívumok, okok, körülmények és
feltételek következetesebb elemzése, értékelése szükséges és elengedhetetlen a mélyrehatóbb
összefüggéseket szélesebb körben feltáró tevékenység folytatása.

IV/4. Egyéb tevékenység
a.) A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozók helyszíni ellenőrzését
2008. év során folyamatosan hajtottuk végre.
b.) A 2008. évi berendelések jelentős számban emelkedtek. A csapatszolgálati század tagjai
már a harmadik negyedév elején elérték a 150 óra többletszolgálatot. A túlóra
elrendelések száma a vezényléses munkaidőrend engedélyezésével jelentősen
csökkenthető lenne.
c.) A szakmai fejlődés a 2008-as évben helyi oktatás és képzés keretében valósult meg. A
helyi oktatás kizárólagosan a kiadott intézkedések, parancsok, utasítások, körlevelek
ismertetésére korlátozódott, mivel az elszámolható túlórák nagyobb létszámú berendelést
nem tettek lehetővé.
d.) Az akciók keretében rendszeressé vált a közös fellépés a Munkaügyi Főfelügyelet, a
Fővárosi Közterület-felügyelet, a Csepeli Horgászegyesület és a Dél-Csepel Polgárőr
Egyesület képviselőivel.
e.) Kerületünkben is beindítottuk az iskolarendőr programot, mely során kollégáink
folyamatosan tartanak előadásokat a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről, különféle
bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos felvilágosító tájékoztatásokat tartanak, a
közlekedés szabályairól, a közlekedésben rejlő veszélyekre, veszélyhelyzetekre hívják fel
az iskolások figyelmét.
Az „Iskola rendőre” program keretében minden általános iskola részére kijelölésre került
1-1 körzeti megbízott, akik a program keretében az intézmények vezetőivel a kapcsolatot
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felvették. A meghatározottak alapján több alkalommal került sor bűnügyi, bűnmegelőzési,
közlekedési témakörökben előadások tartására.
f.) Nyári táborozások idején közlekedési versenyeket szervezünk az iskolásoknak,
bemutatókat szervezünk a rendőri munka végrehajtásának módjairól, melyeket a
gyermekek nagy szeretettel és figyelemmel fogadnak.
V. rész
Igazgatásrendészeti tevékenység
A 2008-ban az igazgatásrendészeti osztály személyi állományában kisebb mértékű változások
álltak be.
A bűnügyi osztály állományából egy fő tiszt végez szabálysértési előadói feladatokat az
osztályon.
A szabálysértésekkel kapcsolatos tevékenységet 2008. évben 5 fő hivatásos tiszt és 3 fő
közalkalmazott végezte. Ezen kívül egy tiszt a végrehajtásokkal, egy tiszthelyettes az
engedélyügyi tevékenységgel összefüggő feladatokat látta el. Sajnos egy fő tiszt tartós
megbetegedése miatt az év jelentős részét betegállományban töltötte. Az igazgatásrendészeti
osztály jelenlegi összlétszáma 11 fő.
Az igazgatásrendészeti osztályon a számítógépek állapota meglehetősen rossz, bár az év
végére a gépírók monitorait sikerült jobb minőségűre cserélni.
A közúti közlekedési előéleti pontrendszer módosítása miatt a ”Katica” program is frissítésre
került. Az új verzió miatt az osztályon egy XP-s számítógép került telepítésre.
2008. február 28-tól az osztály saját fax készülékkel rendelkezik, melyen az év végéig 1346
fax üzenet került forgalmazásra.
2008. decemberében megtörtént a felkészítés és a vizsgáztatás a Neo-Szabs. program
alkalmazásához. A korábban használt Rszabs. rendszerben 2009. januárjától már nem történik
iktatás, a rendszer kifutóban van. Az új program a számítógép állományt fejlesztését igényli,
ill. lehetővé válik a tintasugaras helyett lézer nyomtatók rendszerbe állítása.
V/1. Szabálysértési feljelentések alakulása
A szabálysértési előadóknak 2008-ban a 3638 új ügyirat mellett még a határidőből kikerült
folyamatban lévő ügyekben is különböző intézkedéseket kellett foganatosítaniuk.
2007. évhez viszonyítva jelentősen nőtt a szabálysértési feljelentések száma. 2007-ben
2830, míg 2008-ban 3638 db feljelentés érkezett osztályunkra. Ez 28,5 %-os növekedést
jelentett. A feljelentett személyek száma 2008-ban 3745 fő volt.
V/2. Kiszabott pénzbüntetések száma
2007. évben 47.802.000,-Ft, 2008-ban összesen 55.132.000,-Ft pénzbírság került kiszabásra.
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Az 1 főre jutó pénzbírság átlaga 2008. évben 27.932,-Ft volt. Ez szinte változatlan maradt.
2007-ben 194 fővel, míg 2008-ban 444 fővel, szemben szemben alkalmaztunk
figyelmeztetést.
Kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések száma: 2007-ben: 591, 2008-ban: 430. Ez 20
%-os csökkenést jelent. Ebből:
•
•
•
•
•

Sebességkorlátozás jelentős túllépése 40 (2007/138),
Engedély nélküli vezetés 140 (2007/152)
Ittas vezetés miatt 21 (2007/31)
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 175 (2007/177)
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 67 (2007/71)

A szabálysértési eljárások során meghozott határozatok ellen 449 esetben nyújtottak be
kifogást. A benyújtott kifogások alapján saját hatáskörben került elbírálásra 128 db, elutasított
kifogás 44 db (elkésett, nem a jogosult által előterjesztett).
Bíróságra felterjesztett és már jogerőre emelkedett kifogások száma: 197 db, kifogás nyomán
megszüntetve 9 db szabálysértési eljárás.
A statisztikai adatokból látható, hogy a 2008. május 1-én bevezetett objektív felelősség
egyedül a sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértés esetében befolyásolta a
szabálysértési ügyszámot.
Ezen szabálysértés elkövetői többnyire közigazgatási eljárásban kerülnek felelősségre
vonásra, a szabálysértési eljárásban csak a gépjármű vezető eltiltására van lehetőség.
Sajnálatos módon nő a szabálysértés miatt eljárás alá vont fiatalkorúak száma: 29 fő (2007/3).
Kerületünkben főként a közlekedési balesetek okozása miatt a külföldi szabálysértők száma is
emelkedett: 60 fő (2007/40).
Célunk, hogy a lefolytatott szabálysértési eljárások eredményeképpen erősítsük, illetve
szükség szerint kényszerítsük ki az állampolgárok jogkövető magatartását - kiemelten a közúti
közlekedési szabályok fokozott betartatása érdekében.
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V/3. Végrehajtási tevékenység
A szabálysértési ügyek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet külön előadó látja el.
A jogszabályi háttér módosulása lényegesen nem befolyásolta a szabálysértési hatóság
munkáját.
A végrehajtásban dolgozó kollégák munkájának eredményességét támasztják alá a statisztikai
adatok is: a ténylegesen befizetett pénzbírság összege 4,2 M forinttal emelkedett, a letiltások
száma 8-ról 26-ra, az adók módjára történő behajtások száma 150-ről 213-ra nőtt.
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 segédelőadó végzi.
Feladata a személy-és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenységekkel kapcsolatos
ügyintézés, a figyelmeztető jelzés engedélyezése, pirotechnikával kapcsolatos hatósági
engedélyek kiadása, ellenőrzések lefolytatása.
A figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatban 2008-ban 2 új kérelem került
benyújtásra hatóságunkhoz, ill. 1 engedély került visszavonásra.
Személy és vagyonvédelmi illetve magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos engedélyezés
során új tevékenységi engedély kiadására 2008-ban 17 esetben került sor, míg tevékenységi
engedély visszavonás 2 esetben történt.
Igazolvány kiadására 218 esetben, igazolvány kérelem elutasítására pedig 14 esetben került
sor.
A vagyonvédelmi és magánnyomozó tevékenységgel kapcsolatban említést érdemel, hogy a
SZEVAPOL rendszer verzióváltásai folyamatos nehézséget okoztak a rögzítésekben és a
statisztikák lekérésében.
V/5. Egyéb feladataink
Egyéb feladataink között szabálysértési priuszt 384 esetben küldtünk meg más hatóságnak
(2007/374). Más hatóságtól érkezett megkeresés alapján 92 szabálysértési ügyben végeztünk
meghallgatást (2007/54).
Az igazgatásrendészeti osztály állománya rendszeresen részt vett a közbiztonsági,
közlekedési, valamint a pirotechnikai akciókban.
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VI. rész
Hivtali tevékenység
VI.1/ Személyzeti tevékenyég
A Rendőrkapitányság rendszeresített státusza 153 fő, az elvonások és a létszámhiány miatt
ebből csupán 138 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 35%-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 az 1.
számú melléklet tartalmazza.
VI.2/ Szolgálati gépkocsik
A kapitányság gépjárműparkja 12 szolgálati gépkocsiból áll.
Opel Astra
3 db.
Skoda Octavia
4 db.
Ford Fiesta
1 db.
Chevrolet Lacetti
4 db.
Ezek közül 2 db. gépkocsi van elhasznált állapotban és egy Opel Astra az Önkormányzat
tulajdona, amit kizárólag a térfigyelő feladatok ellátására kaptunk.
Két Opel Astra típusú gépkocsi leadása folyamatban van, a pótlásukra Budapest, XXI. kerület
Csepel Önkormányzata tárgyévben két darab Skoda típusú szolgálati gépkocsit biztosított.
A bűnügyi technikai szolgálat összevonása egy gépkocsi elvonását eredményezte a 2008.
évben. Jelenleg egy darab gépkocsi hiányunk van.
VI.3. Egyéb technikai eszközök
a.) Hírösszeköttetés:
A hírösszeköttetés megfelelő, 2006. évben megkaptuk az EDR rádiókészülékeket. A
kapitányság jelenleg 51 rádióval rendelkezik, ezek működése megfelelő.
b.) Sebességmérő:
Budapest-Csepel Önkormányzatától használatra kapott Fáma Lézer III. VHT-507/B-G típusú
lézeres gépjármű sebességmérő készüléket jó hatékonysággal tudjuk használni.
A sebességellenőrzések száma a 2008. évben emelkedett az elmúlt évhez képest. A
dokumentációt követő eredményességről adat nem áll rendelkezésünkre, mert azt az objektív
felelősségi elvek alapján központi szerv végzi.
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c.) Előállító helyiség:
Az előállító helyiségben rongálódások nem keletkeztek az év folyamán. A rendszeres
ellenőrzések (ügyészi, saját) a hiányosságokat azonnal feltárták, azok megszüntetésére
minden esetben haladéktalanul intézkedés történt. Rendkívüli esemény 2008. évben nem
történt, a zárka ablakrácsozatának átalakítását kérelmeztük, az folyamatban van.
Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. november hónapban kiépíttette az előállító
helyiségben a kamerákat, mellyel az előállító őr és az ügyelet az ott elhelyezett személyek
állandó őrzését biztosítja.
d.) Irodatechnikai eszközök:
A berendezések nem megfelelőek. A legelhasználtabb bútorok cseréjét 2008- évben ismét az
OTP Bank által felajánlott használt bútorokra tudtuk lecserélni.
Civil vállalkozói felajánlás tette lehetővé a 10 legelavultabb számítógép cseréjét, továbbá egy
nyomtatót is biztosítottak számunkra.
A számítógéphez biztosított nyomtatók nem minden esetben elegendőek.
Az új ügykezelői programok kötelezővé tételével a számítógépek cseréire jelenleg nagy
szükség van, mert az Robotzsaru NEO, a Szabálysértési NEO, a Katica, a Forrás, a Senyor,
stb. programok használata a meglévő eszközökkel nehezen megvalósítható. A rendelkezésre
álló számítástechnikai berendezések modernizálása hozzájárulna az írásos tevékenység
gyorsabb elvégzéséhez, mert jelenleg kevés számítógép áll a munkatársaink rendelkezésére, a
nyomtatók száma pedig még kevesebb.
A meglévő nyomtatók és fénymásoló gépek elavultak, melyek a jelenlegi terhelést nem bírják.
Az ügyelet és a Közrendvédelmi Osztály tárgyévben 1-1 darab fénymásoló gépet kapott.
VI/4. Elismerések, jutalmak
A korábbi évekhez hasonlóan munkatársaink munkájának elismeréséről a 1. számú melléklet
ad részletes tájékoztatást.
VI/5.Panaszok, bejelentések


Bejelentések:

Tárgyidőszakban összesen 19 bejelentés érkezett, melyek közül 6 esetben volt a bejelentő
névtelen, azonban intézkedés nélkül nem került sor az iratok irattárba tételére.
Az iratok tartalmának megfelelően minden esetben megvizsgáltuk azok valóságtartalmát és
megállapítottuk, hogy mindössze két esetben volt megalapozott.
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Panaszok:

Panaszt összesen 11 esetben tettek, amiket saját hatáskörben megvizsgáltunk és
megállapítottuk, hogy egy esetben sem volt alapos. Jelenleg egy panasz vizsgálata még
folyamatban van.


Rendőri intézkedések elleni panaszok:

Tárgyidőszakban rendőri intézkedés ellen 1 esetben tettek panaszt az Országos Rendőrfőkapitányság zöld számára, melyben a panaszos a rendőri intézkedést követően az
édesanyjának adott tájékoztatást kifogásolta. Az intézkedést kivizsgáltuk és megállapításra
került, hogy azt jog- és szakszerűen folytatták le, a panasz alaptalannak bizonyult.


Fogadónapok:

A Kapitányságvezető fogadónapján összesen 11 esetben tettek észrevételt, bejelentést. Ettől
függetlenül a Kapitányság Vezetője, illetve minden munkatársunk a fogadónapon kívüli
időpontban is az állampolgárok rendelkezésére állnak, jelzéseikre intézkedünk, illetve a
szükséges felvilágosítást minden esetben megadjuk.

VI/6. Egyéb tevékenység
a.) Ügykezelői feladatok:
Az ügykezelési feladatokat tárgyévben is a segédhivatal látta el. A Robotzsaru Neo Integrált
ügykezelési rendszert 2000 január 01-től használjuk. Felhasználó jogosultsággal és
szakvizsgával minden munkatársunk rendelkezik. A szabálysértési iratok után 2008. évben
már az általános iratok iktatása is kizárólag elektronikusan történt, papír alapú iktatást nem
végeztünk, csak a bűnügyi iratokban.
Az iratkezelési munkát jelentősen megnehezíti, hogy az utóbbi években minden évben új
iratkezelési szabályzat kerül kiadásra, melynek elsajátítására és alkalmazására rendszerint
csak pár nap áll rendelkezésre.
A segédhivatal állománya tárgyidőszakban 6008 általános iktatást (alszámos iktatás nélkül)
hajtott végre, mely a 2007. évi 3393 db. ügyhöz képest 77%-os emelkedést jelent. E jelentős
teher mellett 3 munkatársunk betanítása is megtörtént.
A bűnügyi és a szabálysértési iktatásokkal együtt összesen 12.795 db. iratot kezeltek, mely az
alszámos iktatással együtt több mint 20.000 iratot jelent.
b.) Térfigyelő rendszer:
Budapest-Csepel Önkormányzata 2008. évben is finanszírozta a XXI. kerületi
Rendőrkapitányság részére kiépített térfigyelő rendszer üzemeltetését.
Tárgyidőszakban 18-20 kamera segítette az állományt a közterület rendjének fenntartásában.
Kerületünkben a megállapodásoknak megfelelően 20 db. kamerával 2006. októberében
kezdődött meg a térfigyelő rendszer kiépítése. Az elmúlt időszakban napi 24 órában
gondoskodtunk a terület megfigyeléséről.
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A térfigyelő szolgálatot ellátó munkatársaink 2008. évben összesen 246 főt vontak személyes
szabadságot korlátozó intézkedés alá (elfogás, előállítás), 284 fő szabálysértővel szemben
intézkedtek.
Egyéb rendőri intézkedést 783 esetben folytattak le, továbbá, 334 esetben nyújtottak
segítséget a közterületi szolgálatot ellátó állománynak.
Kerületünk rendjének fenntartásához és a lakók nyugalmának biztosításához a térfigyelő
kamerák üzemeltetése, valamint az ellenőrző járőrpár tevékenysége mára elengedhetetlenné
vált.
c.) Rendezvények:
A nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány szervezésében általános iskolás és
óvodás gyerekeknek sportversenyeket, MINI KRESZ vetélkedőket és MINI POLICE
Akadémiát tartottunk, továbbá részt vettünk több mint 50 gyermek táboroztatásában.
2008-ban már 5. alkalommal rendeztük meg a „Klinkó István Vándorkupa” kispályás
labdarúgó bajnokságot 6 csapat részvételével. A környező kapitányságok, a tűzoltóság és a
polgárőrség tagjaival együtt egész napos rendezvényen vettünk részt.
d.) Bűnmegelőzés:
A bűncselekmények megelőzésére az Önkormányzattal együttműködve létrehozott
bűnmegelőzési „Recepteket” más budapesti és vidéki kapitányságra is eljuttattuk.
Minden általános iskolában évente egy alkalommal baleset-megelőzési és drogprevenciósbűnmegelőzési előadást tart a bűnmegelőzési és a közlekedési főelőadó, valamint a területileg
illetékes körzeti megbízott.
VII. rész
Együttműködés
VII/1. Társszervek
Budapest Rendőrfőkapitányának 9/2005. számú Intézkedésének megfelelően (társszervekkel
történő együttműködési megállapodás kihirdetéséről) a Közrendvédelmi Osztály Vezetője
közvetlen kapcsolatot tart a megállapodásban szereplő szervek képviselőivel.
a.) 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.
b.) 2006. évben kiemelkedő kapcsolatot alakítottunk ki a Munkaügyi Főfelügyelőség
munkatársaival, akik tárgyidőszakban is minden – hatáskörükbe tartozó – bejelentésre
reagáltak. A rendőrjárőrrel közösen több eredményes ellenőrzést folytattak Csepel
illetékességi területén.
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c.) A Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának munkatársaival is
rendszeresen 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.
d.) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságával jó
kapcsolatot alakítottunk ki. Az együttműködés zökkenőmentes, kölcsönös a
segítségnyújtás a közös feladatok ellátásához.
e.) A Rendészeti Biztonsági Szolgálat, a BRFK Közlekedésrendészeti – és
Közrendvédelmi Főosztály és a Központi Gépkocsizó Szolgálat állománya
megerősítő erőként gyakran nyújtott segítséget az akciók és rendezvények
lebonyolításához, illetve az egyes intézkedések eredményes lefolytatásához.
f.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelet munkatársaival az együttműködés eseti jelleggel történik. Minden
hatáskörükbe tartozó esetben haladéktalanul értesítjük őket.
g.) A környező rendőrkapitányságok vezetőivel jó kapcsolatot építettünk ki,
eredményesen léptünk fel a közös ellenőrzések során. Az általános bűnmegelőzési
tevékenység ellátásában és a bűnügyek felderítésében közösen tevékenykedünk.
h.) 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 kérdések
előkészítési szakaszától kezdve bevontuk, véleményüket kikértük.
VI/3. Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata
Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Budapest – Csepel
Önkormányzatával működik együtt 2008. évben megkötött együttműködési megállapodás
alapján.
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 segítése érdekében a kialakított KMB
körzetek összhangban vannak a kijelölt választókörzetekkel. A körzeti megbízottak – az
önkormányzati képviselők és a lakók így a problémáikat közösen tudják megoldani.
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A körzeti megbízottak a helyi önkormányzati képviselőkkel, havi rendszerességgel felveszik a
kapcsolatot, a feladatokról, problémákról egyeztetnek.
Tárgyévben a közterületi szolgálat segítésére kerületünk Önkormányzata két darab új Skoda
Oktávia személygépkocsit vásárolt, melyek az állomány tevékenységét jelentősen
megkönnyítették.
VI/4. Dél-Csepel Polgárőr Egyesület (DCSPE)
A közös szolgálat ellátására és koordinálására 2005. évtől kapcsolattartó tiszt került
kijelölésre Rácz Csaba r. főhadnagy KMB Alosztályvezető személyében.
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 szolgálatok:
A DCSPE tagjai 2008. évben az alábbiak szerint teljesítettek közterületen önálló, illetve
rendőrökkel közös szolgálatot:
A közterületen a Polgárőrség 43 fő taglétszámmal összesen 6986 óra szolgálatot teljesített, ebből rendőrséggel közösen 841 órát. Tárgyidőszakban 49 közös akciót hajtottunk végre.

Szolgálatellátás alakulása
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A táblázatból látható, hogy a tavalyi évhez képest a közös szolgálatot kisebb taglétszámmal
több esetben tudták teljesíteni.
•

A szolgálat ellátása során a kerületben szervezett rendezvények biztosításában 37
alkalommal, összesen 2110 óra szolgálatot láttak el. November hónap elején a Halottak
Napjával kapcsolatos temető környéki intézkedésekben, biztosításban, valamint a
kerületben megrendezett kisebb rendezvények biztosításában jelentős szerepet vállaltak.

22

•

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a budapesti események kapcsán berendelt
közrendvédelmi és bűnügyi állomány pótlására a közterületi szolgálat ellátásában jelentős
segítséget nyújtottak.
VI/5. Csepeli Horgász Egyesület

Eseti jelleggel történik az együttműködés. Szakmai segítséget nyújtanak, továbbá rendszeres
ellenőrzéseket tartanak a Duna mindkét szakaszán és a bányatavak környékén. A
horgászakciók lebonyolítását minden alkalommal közösen teljesítjük.
VI/6. Egyéb szervezetek
Az alábbi szervezetekkel a területileg illetékes körzeti megbízott jó kapcsolatot épített ki, az
együttműködés zökkenőmentes:
a.) Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház
b.) Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete
c.) Csepeli Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
d.) Iskolák, óvodák, közintézmények
e.) Csepeli Gondozási Központ intézményei:
Idősek otthonaiban és nyugdíjas házakban kéthavonta tartunk beszélgetéssel egybekötött
bűnmegelőzési oktatást az alábbi témakörökben:
• vagyon elleni bűncselekményeket,
• idősek sérelmére elkövetett leggyakoribb bűncselekmény kategóriákat.
• a zseblopások, a trükkös lopások, a betöréses lopások taktikája, az elkövetés
jellemzői, módszerei és az ellene való védekezés.
Az egyes témakörök ismertetését követő alkalmak esetében kötetlen beszélgetéseket
folytattak az idősekkel, megválaszolták kérdéseiket, meghallgatták panaszaikat.
f.) Lakásfenntartó Szövetkezetek:
A lakásfenntartó szövetkezetek képviselőivel a bűnügyi állomány havonta megbeszélést
folytat. A 3079 kerületi lakás lakóit tömörítő 16 lakásszervezet képviselőivel a kapcsolattartás
rendszeres, a kölcsönös tájékoztatás és információ-csere biztosított.
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VIII. rész
2009. ÉV FŐBB FELADATAI
VIII/1. Tervezett feladatok
Az Országos Rendőrfőkapitány által készített „A BIZTONSÁG, A BIZALOM ÉS A
BECSÜLET RENDŐRSÉGI PROGRAMJA”-val összhangban az alábbi feladatokat
tervezzük megvalósítani:
•
•

Fokozni kell a bűnügyi felderítő tevékenységet és az operatív munkát. (elsősorban
a lakásbetörések és a gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények tekintetében).
A bűnelemzés kiterjesztésének folytatása az elemző-értékelő feladatok elsajátítása.

•

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
szervezésén túl bevonjuk a helyi írott és elektronikus sajtót.

•

A Csepp TV-vel és a Csepel Újsággal kialakított jó munkakapcsolatot 2008-ban 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.

•

A polgárőrséggel meglévő együttműködés tartalmi színvonalának gazdagítása.

•

A járőrszolgálatok szervezésének javításával, a vezényléses munkaidő rendszer
bevezetésével a bűnügyileg fertőzött helyeken a folyamatos rendőri jelenlét
biztosítása.

•

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

•

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.
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•

A térfigyelő rendszer üzemeltetése során tapasztaltak figyelembe vételével a
szükséges kamerák áthelyezésével és további kamerák telepítésének támogatásával
kívánjuk kerületünk további részeinek biztonságosabbá tételére intézkedést
kezdeményezni.
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 az új
iratkezelési rendszer elsajátításával kívánjuk elérni az ügyiratkezelés felgyorsulását.
Az elektronikus iratkezelés megvalósulása érdekében aktívan rész veszünk a
számítástechnikai rendszer alkalmazásában, a jelentkező hibák kijavításában.
Tovább kívánjuk folytatni a lakossági tájékoztatást, ennek érdekében ismertető füzetek
(Recept) és adatlapok kiadását kezdeményeztük, illetve folyamatos kapcsolatot tartunk a helyi
sajtó (Csepp TV, Csepel Újság) képviselőivel.
A térfigyelő rendszer bővítésének megvalósulásával, a közterület fokozott ellenőrzésével
tovább szeretnénk csökkenteni a bűncselekmények számát, valamint – elsősorban a gépkocsi
lopások és lakásbetörések terén – a felderítések számát kívánjuk növelni.
Budapest, 2009. március 21.
Dr. Skorka Tamás r. őrnagy
mb. kapitányságvezető
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