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Tisztelt  Képviselő-testület! 
 
 
A BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága 2009-ben is igyekezett hiánytalanul 
eleget tenni jogszabályi kötelezettségének, és az önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodásban vállalt feladatokat is teljesítette.  
 
Budapest – Csepel Önkormányzata fontos feladatának tekinti a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos célkitűzések megvalósítását, és az ebben a munkában vele 
együttműködő Rendőrkapitányság támogatását. 
 
2009. évben, az előző évek gyakorlatának megfelelően, az önkormányzat 
lehetőségeinek megfelelően segítette a rendőri munka hatékonyságát, melyet 
2010. évben technikai eszközök vásárlásával tovább segíti. Az állomány tagjait 
Csepel közbiztonsága érdekében kifejtett kiváló munkájuk elismeréseként, több 
alkalommal pénzjutalomban részesítette.   
 
A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat két fő részére az „ÉV 
RENDŐRE” címet adományozta, az ezzel  járó pénzjutalommal.  
 
 
Jó munkakapcsolat jellemzi a helyi közterület-felügyelettel, a polgárőrséggel 
való együttműködést. Közös szolgálatokkal erősítik egymás munkáját. Ennek az 
együttműködésnek köszönhetően több alkalommal sikerült veszélyes bűnözőket 
elfogni. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja 
el. 
 
 
 
 
Budapest, 2009. február  25.                             
 
 
                                                                              Dr. Borsány György 
 
 
 
 



Határozati Javaslat: 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Tóth Mihály  
              polgármester 
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
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I. fejezet  
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. fejezet 
Vezetés-irányítás 

 
 

II/1. Vezetők személyében bekövetkezett változások 
 
 

Az elmúlt évben kapitányságunkon vezetőváltozás történt.  
Kapitányságvezetői beosztásba Császár Mihály r. alezredes Kapitányságvezető felmentését 
követően Nagy András r. alezredes került kinevezésre április 17-i hatállyal.  
A Bűnügyi Osztály Vezetői beosztást megbízás alapján ellátó Dr. Maroshelyi Attila r. őrnagy 
november 16-i hatállyal kinevezésre került. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

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 került kiadásra, ezért azok tartalmát többnyire 
oktatás illetve önképzés keretében sajátították el munkatársaink.  
 
 

III. fejezet  
Bűnügyi tevékenység 

 
 

A BRFK illetékességi területén 2009. március 01-én kísérleti jelleggel régiós irányítási 
modell került bevezetésre a súlyponti bűncselekmények nyomozására. A XXI. kerületi 
Rendőrkapitányság a Dél-Pesti Régióba került, együtt a IX, X, XVIII, XIX, XX-XXIII. 
kerületi Rendőrkapitányságokkal Az első félév tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy 
a 6 rendőrkapitányságot felölelő Dél-Pesti Bűnügyi Koordinációs Regionális Felderítő 
Osztály az eredményesség ellen ható túlterheléssel működött, ezért az illetékességi 
szabályairól szóló 10/2009. (03.10.) BRFK intézkedés módosítására került sor 2009. 11. 16.-
ával. A Dél-Pesti Régióból kialakításra került két új régió:   
 

Kelet Pesti Régió 
 
BRFK X. ker. Rendőrkapitányság   
BRFK XVIII. ker. Rendőrkapitányság    
BRFK XIX. ker. Rendőrkapitányság    
 
  

Dél Pesti Régió 
 
BRF. IX. ker. Rendőrkapitányság - betörések nyomozása- 
BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság - rablások nyomozása- 
BRFK XX-XXIII. ker. Rendőrkapitányság  - gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények- 
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A régió központ a BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság lett, a régióvezető Nagy András r. 
alezredes a BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság vezetője a bűnügyi biztos pedig Lévai László 
r. százados lett.   
 
A szétválás következtében a terhek megoszlanak a két régió között, ezáltal a munka 
gyorsabbá és hatékonyabbá is fog válni az elképzelések szerint. 
 
Az ügyek megoszlása: 
 
A régi Dél-Pesti Régiótól kapott anyagok száma.       182 db.   
(2009. december 01. előtti anyagok) 
 
Az új Dél-Pesti régióban keletkezett ügyek száma:  
(2009. december 01. után keletkezett anyagok)               358 db. 
 
Az új Dél-Pesti Régióban két kapitányságon belül külön kollegák fognak foglalkoznak a 
nyomozásokkal a következőképpen. 
  
BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságon 4 fő bűnüldöző és 6 fő vizsgáló fog 
tevékenykedni a rablási ügyek nyomozásában illetve vizsgálatában. 
 
A régióban ( régiós bűncselekmények elkövetése miatt) jelenleg 30 fő gyanúsított van 
előzetes letartoztatásban, ezek megoszlása a következő: 
 

• IX. kerület       7 fő - betörések miatt- 
• XXI. kerület    20 fő - rablások miatt- 
• XX-XXIII. kerületben    3 fő - gépkocsival kapcsolatos jogsértés miatt- 

 
 

2009. november – december hónap bűnügyi adatai és tendenciái a kiemelt bűnügyek 
vonatkozásában a  

Dél-Pesti Bűnügyi Régióban  
 
 
Az elemzések tárgyidőszaka:  
 2009. november 26. és 2009. december 31. közötti időszak.  
 
Az elemzés tárgya: 
A kiemelt bűncselekmények (rablás – betöréses lopás – gépkocsi lopás – jármű önkényes 
elvétele – gépkocsi feltörés) minden releváns szempontból való értékelése, elemzése. A 
rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg: A Dél-Pesti Bűnügyi 
Régió 2009. november 26-i megalakulását követően a kiemelt bűncselekmények felosztásra 
kerültek a IX., a XX., és XXIII., és a XXI. kerületi Rendőrkapitányságok között. A Régióban 
a tárgyidőszakban 426 bűnügyi esemény történt. A IX. kerületi Rendőrkapitányság 
kiemelten a betöréses lopásokkal foglalkozik. A vizsgált időszakban 183 db ilyen 
bűncselekmény történt. A XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság a gépjárműlopás, 
gépjármű feltörés és jármű önkényes elvétele bűncselekményekben végez nyomozást, ilyen 
jellegű bűncselekmény összesen 209 db történt. A XXI. kerületi Rendőrkapitányságon a 
rablásokban nyomoztak összesen 34 bűncselekményben. 
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5634

183 153

rablás
betöréses lopás
gépkocsi feltörés
gépkocsi lopás és jármű önkényes elvétele

 
 
 
 

Rablás: 
 

 
A tárgyidőszakban a régióban 34 db rablás történt. A korábbi időszakból 33 folyamatban 
lévő ügyben történt átiktatásra intézkedés, ezen események a régió megalakulása előtt 
történtek, a vizsgálatukat azonban a régió folytatja le. A december havi ügyszámokat külön 
bontva jelöljük, a jövőbeni összehasonlító kimutatások megkönnyítésére.  
 
Kerületi megoszlásban megállapítható, hogy a külső kerületek eseményei messze elmaradnak 
a belvárosi kerület adataitól.  
 
A rablások elkövetési módszereit tekintve a legtöbb rablást erőszak és bántalmazás 
módszerével követték el, ezt az elvétel, majd a fenyegetés módszere követi.  
 
Az áldozatok között az egyedüli sértettek voltak többségben.  
A sértettek nem szerinti eloszlásánál megállapítható, hogy a legtöbb áldozat nő volt. A 
gyanúsítottak nem szerinti megoszlásánál megfigyelhető, hogy a legtöbb elkövető férfi 
volt. A vizsgált időszakban fiatalkorú női elkövető nem követett el rablást. 
Megállapítható továbbá, hogy ezen jogsértéseket illetékességi területünkön jellemzően 
egyedül, tettesi minőségben követték el.  
 
A gyanúsítottak módszerei közül a mobiltelefonok, táskák illetve a készpénz elvétele a 
legjellemzőbb. A vizsgált időszakban, a rablási ügyekben 28 főt vontunk gyanúsítottként 
eljárás alá.  
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Rablások megoszlása: 
 
 

33

6

28
korábbi időszak
(áthozat)

régió
megalakulásától
november 30-ig
december hónap

 
 

 
 

Gépjármű eltulajdonítás: 
 

 
Tárgyidőszakban 45 db gépkocsi lopás, valamint 11 db. jármű önkényes elvétele történt.  
 
A régió megalakulása előtti időszakból 21 folyamatban lévő ügyben történt átiktatásra 
intézkedés, ezen események vizsgálatát a régió folytatja le. A december havi ügyszámokat 
külön bontva jelöljük, a jövőbeni összehasonlító kimutatások megkönnyítésére.  
 
 
Kerületi megoszlásban megállapítható, hogy a XXI. kerületből negyed annyi járművet 
tulajdonítanak el, mint a másik két kapitányság területéről. Figyelembe kell venni azonban, 
hogy a szervek illetékessége szerinti megállapítások torzulnak, arra tekintettel, hogy Erzsébet 
és Soroksár egy rendőrkapitányság illetékességéhez tartozik.   
 
 
Az eltulajdonított járművek típusainak vizsgálatából az eltelt idő rövidsége még nem enged 
következtetéseket levonni. Az elmúlt időszakban a leggyakrabban, Renault, Opel és Suzuki 
gyártmányú személygépkocsikat tulajdonítottak el.  
A bűncselekmények sértettjeinek elmondásából megállapítható, hogy az eltulajdonított 
járművek jelentős része nem rendelkezett biztonság-technikai berendezésekkel.  
 
 
A vizsgált időszakban, gépjárműlopások elkövetőit 11 esetben, jármű önkényes elvétele miatt 
2 főt vontunk gyanúsítottként eljárás alá.  
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A bűncselekmény számadatai időbeli bontásban és kerületenként: 

 

21

12
44

korábbi időszak
(áthozat)

régió
megalakulásától
november 30-ig
december hónap

 
 
 

 
Gépjármű feltörés: 
 

 
A régió megalakulásától december 31-ig 153 ilyen jellegű bűncselekmény történt. A 
hónapon belüli elosztás nem mutat jelentős különbségeket.  
 
 
A feltörések módszereit tekintve a legjellemzőbb az ablakbetörés, míg a második a 
zárfeltörés, zárrongálás, zárfeszítés. A gépkocsi feltöréseknél az esetek meghatározó részében 
az elkövetők az ablakokat törték be. Az okot a bűncselekmény jellegéből adódóan mindig a 
sértett szolgáltatta. A jól látható helyen elöl hagyott értékek, csábítják az elkövetőket. A 
legjellemzőbb tárgy továbbra is a GPS készülék, valamint a hátsó ülésen hagyott laptop, 
táska, az elöl hagyott személyes okmányok.  
December hónapban az ünnepi bevásárlások okán több érték maradt látható helyen a 
járművekben. Jelentősen meg növekedett a forgalom a bevásárlóközpontok környékén, mely 
okok összességében kedvező körülményeket teremtettek a bűncselekmény elkövetőinek.  
Ennél a cselekménynél tehet a legtöbbet az állampolgár a gépkocsi feltörés 
megakadályozására, hiszen a látható helyen elöl hagyott értékek csábítják az elkövetőket a 
bűncselekmény végrehajtására.  
 
 
A három területen belüli eloszlásból látható, hogy a IX. kerületben a leggyakoribb ez a 
bűncselekménytípus. Közel tízszerese a két külvárosi kerületben történt hasonló 
cselekményeknek. 
 
 
A szakszerű gyors intézkedéseknek köszönhetően tárgyidőszakban 13 elkövetőt tudtunk 
eljárás alá vonni. 
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Rendelkezésre álló számadatok: 
 
 

27

18

135

korábbi időszak
(áthozat)

régió
megalakulásától
november 30-ig
december hónap

 
 
 

 
 

Betöréses lopás: 
 

 
A betöréses lopások tekintetében a régióban a 183 db bűncselekmény történt.  
 
A sértettek a legtöbb bűncselekményt az esti órákban észlelték, azonban nehezíti a 
cselekmény idejének beazonosítását, hogy sokan elutaztak az ünnepekre, így csak napokkal 
később észlelték a cselekményeket.  
 
Az elkövetések helye szerinti elemzések során megállapítható, hogy a régióban a 
lakásbetörések száma volt a legtöbb, ezt a családi házak, majd az üzlet iroda/telephely 
követik.  
 
A lakásbetörések módszerei közül a henger-zártörés mellet az ajtóbefeszítés, az 
ablakbefeszítés és az ablakbetörés a jellemző.  
 
Az elmúlt időszakban 25 fő került betöréses lopás elkövetésének gyanúja miatt eljárás alá.  
 
 
Betöréses lopások megoszlása: 
 

 

3328

150

korábbi időszak (áthozat)

régió megalakulásától
november 30-ig
december hónap
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Összegzés: 
 
Az elődjénél jóval kisebb Dél-Pesti Bűnügyi Régió megalakulásával, nemcsak a nyílt 
nyomozói tevékenység, hanem az operatív nyomozások közötti információcsere is felgyorsult, 
és hatékonyabbá vált.  
A régiós vezetők rendszeres megbeszélései a nyílt nyomozásokon túl az operatív munkát is 
segítik. A kerületben a szakirányok kialakítására is lehetőség nyílt. 
 
Összességében megállapítható, hogy a régió megalakulásával lehetősége van a három 
kerületnek arra, hogy a kerületenként kisebb létszámú erőiket az előre megtervezett egységes 
akciókkal úgy koncentrálják a régión belül, ami már ütőképes létszámot jelenthet, és 
ténylegesen fokozhatja a rendőri jelenlétet a közterületeken megadva az alapját a bűnözői 
csoportok beazonosításának, elfogásának.  
 
Zárszóként elmondható, hogy az elmúlt időszak a régió megalakulásának, és a felmerülő 
hibák kijavításának jegyében telt el. A régióban eltelt 36 nap eseményei jelentős 
következtetések levonására nem adnak alapot. Az értékelő-elemző státuszok feltöltésével 
2010. évben lesz lehetőség a hatékonyság növelésére, a felderítő munka megerősítésére.  
 

 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztálya a 2009. évre előirányzott feladatait végrehajtotta. 
 

 
A Bűnügyi Osztály rendszeresített létszáma 44 fő, melyből 6 fő közalkalmazott.  
Vizsgálati Alosztály rendszeresített létszáma 19 fő, egy fő tartózkodik illetménynélküli 
szabadságon (GYED). Az egység stabil állománnyal dolgozik.  
Bűnüldözési Alosztály rendszeresített létszáma 23 fő. A meglévő létszámot folyamatosan 
terheli 4 fő távolléte: 

- 2 fő hivatásos FÜV eljárás alatt állt 
- 1 fő vezénylés Igazgatásrendészeti Osztályra  
- 1 fő vezénylés Hivatal állományába  

 
Az osztály állományába 2009. nyarán 1 fő tiszthelyettes, decemberében további két fő 
tiszthelyettes került kinevezésre, áthelyezéssel más szervtől.  Jelenleg 2 fő áthelyezési 
kérelme van folyamatban állományunkból.  
 
 

III/1. Ismertté vált bűncselekmények száma 
 
 
Az ismertté vált bűncselekmények száma 2009. évben 3025, mely az utóbbi tíz évben a 
legalacsonyabb. Az alábbi táblázatról látható, hogy 1999. óta közel 20%-kal csökkent a 
bűncselekmények száma, 2008 és 2009 év viszonylatában ez további 11,4%-al csökkent.  
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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  5,1 %-a az összes ismertté vált bűncselekménynek. 
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b.) Bűncselekmény főcsoportok szerinti megoszlása: 
 

• Személy elleni bűncselekmények 
 
A személy elleni bűncselekmények közül a súlyos testi sértések miatt 2008-ban 128 esetben 
míg 2009-ben 81 esetben rendeltünk el nyomozást, amely jelentős csökkenést mutat. 
 
Emberölést 2009-ban ugyanúgy, mint 2008-ben 2 esetben követtek el kerületünkben, melynek 
elkövetőjét segítségünkkel az életvédelmi osztály felderítette.  
A személy elleni a bűncselekményeknek átlag 1.5 %-ot adják.  
 

• Közrend elleni bűncselekmények 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma a 2008. évhez képest 7%-al csökkent 730-ról 683-
ra.   
 

Év Okirat-
hamisítások 

Kábítószerrel 
kapcsolatos 

bűncselekmények 

Összes közrend 
elleni 

bűncselekmény 
2002. 105  56 546 
2003. 164 57 537 
2004. 111 91 537 
2005. 636 61 1020 
2006. 179 21 553 
2007. 428 21 730 
2008.  471 32 683 
2009. 105 40 610 

                
Látható, hogy az okirat hamisítások mellett a 2009. évben a közrend elleni bűncselekmények 
számában is jelentős csökkenés tapasztalható.  
 
 

• Vagyon elleni bűncselekmények 
 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 4.7 %-al csökkent az utóbbi évekhez képest 2005-
ben 2511, 2006. évben 2454, 2007. évben 2496 és 2008. évben 2197, illetve 2009-ben 2153 
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 betörések száma, még ha csekély 
mértékben is, de növekvő tendenciát mutatott. 
 
A lopások száma 5.7 %-kal csökkent (2008-ban 1216, 2009-ben1147) továbbá a gépkocsival 
kapcsolatos bűncselekmények 11.6%-kal csökkent, a betörések pedig több mint 6 %-kal 
emelkedett, ami a tavalyi 20,5%-os emelkedéshez képest komoly előrelépésnek tekinthető, 
természetesen a cél az lenne, hogy csökkenjen ezen bűncselekmények száma.  
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2002. 1718 107 884 214 88 667 344 57 3131 
2003. 1350 85 706 281 87 451 247 48 2491 
2004. 1380 89 596 141 69 456 233 48 2507 
2005. 1378 88 576 169 72 424 212 49 2511 
2006. 1427 86 545 176 24 364 239 41 2454 
2007. 1335 76 449 184 26 374 190 43 2496 
2008. 1205 61 399 158 24 413 229 49 2208 
2009. 1147 41 375 149 21 444 287 49 2153 

 
 
 

c.) Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár: 
 
 
A vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár 2009. évben megemelkedett: 
 

1
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1000000

100000000

okozott kár (ezer Ft.) 1046612 1332365 1004008 1558251 1576431

megtérült kár (ezer Ft.) 23378 51038 32318 92387 93432

2005 2006 2007 2008 2009

 
 
Az okozott kár összegének 2006. évi adatokhoz képest folyamatos növekedést jelez. A 
megtérült kár a tavalyi évhez képest kisebb növekedést mutat.  
 
 

d.) Bűnözés viktimológiai elemzése (nem, kor, stb.): 
 
A felnőtt sértettek száma 1674, melyből fiatal felnőttek száma 71 fő, 60 év felettiek száma 
227, mely adatokból megállapítható, hogy az idősek z utóbbi években nem válnak gyakrabban 
sértetté.  
A gyermekkorú sértettek száma 32-ről 36-ra emelkedett.  
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e.) Bűnelkövetők megoszlása  
 
 
A bűnelkövetők száma a 2009. évhez képest a tárgyidőszakban csekély mértékben csökkent. 
A fiatalkorú elkövetők száma a tavalyi évhez képest nem változott számottevően. A 
tárgyidőszakban 70 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, illetve 2009-ben 712 felnőtt korú személy 
követett el bűncselekményt hatóságunk területén.  
 
 

f.) Bűnözés várható változásai 
 
Az elkövetkező években is várható, hogy a „Ciklon” térfigyelő rendszer illetve annak további 
bővítése eredményeként a bűnözés bizonyos szegmensei csökkenő tendenciát fog mutatni a 
kerületünkben. 
 
 

III/3. Bűnüldöző munka 
 
 

a.) Felderítési eredményesség  
 
  
A nyomozás eredményességi mutató 38.9 %, ami meghaladja az átlagos eredményességi 
mutatót és ezzel a kapitányságok rangsorában a 12. helyezést sikerült elérnünk. 
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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. 2009-ban 40 ügyben rendeltünk el nyomozást kábítószerrel 
visszaéléses bűncselekmények miatt. A rablások felderítése évek óta javul, a tavalyi évben 
a nyomozás eredményességi mutatónk 56%-os lett, ami a BRFK viszonylatában 
kiválónak mondható. Ezzel az eredménnyel a kapitányságok rangsorában a 8. helyezést 
sikerült elérni.  
 
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.  
 
Továbbá a múlt év márciusában létrehozott ún. régiós modell, mely a bűnügyi területen 
jelentős változást hozott, feltehetően az elkövetkezendő években hozhatja meg a felderítésben 
a komolyabb sikereket.   
 
 

c.) Nyomozás időszerűségének és befejezés módjának vizsgálata a leterheltség 
figyelembe vételével 

 
Tárgyévben átlag 25 fő volt folyamatosan a bűnügyi osztály aktív állománya, akik az ügyek 
nyomozását végezték. Közülük egy-egy főre 95 érkezett és ugyanennyi befejezés jutott.  
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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. 
 
 

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 264 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 56,8 %-át lehetett felderíteni, ami a tavalyi évhez viszonyítva szintén 
nem változott..  
 
A lakásbetörések, betöréses lopások felderítése az elvárások alatt maradt, ezekre az 
elkövetkező évben jelentős hangsúlyt kell fektetni, pontosabban elősegíteni a bűnügyi régió 
felderítő munkáját.  
 
 

f.) Közigazgatási jogkörben végzett munka (eltűnt személyek vonatkozásában) 
 
Összesen 106 ügyben rendeltünk el közigazgatási eljárást eltűnés miatt (2008-ban 130, 
2007-ben 92, 2006-ban 90, 2005-ben 93 ügy volt).   
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Irányítottunk 371 más hatóság által elrendelt személykörözést (2008-ban 338, 2007-ben 286, 
2006-ban 284, 2005-ben 312 ügy), a saját elfogató parancsaink alapján végzett körözési 
munka mellett.  
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A tárgyévben 1250 tétel bűnjelet foglaltunk le és kezeltünk (2008-ban 1116, 2007-ben 890 
2006-ban 981, 2005-ben 1207, 2004-ben 1117 tétel volt).  
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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 hat alkalommal került sor.  
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Az elmúlt évben összesen 50 fő előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság (2008-ban 29  
2007-ben 13 2006-ban 28 fő, 2005-ben 24 fő, 2004-ben 46 fő volt).A növekedés oka, hogy a 
bűnügyi régiók felállása óta, más kerületek illetékességi területén is nyomoznunk kell és az 
ennek során elért eredményes eljárások során került jelentős számú elkövetőket   
 
A MODUS Operandi nyilvántartáshoz minden esetben teljesítettük az adatszolgáltatási 
kötelezettségünket, 108 fő pártfogói felügyelet alá helyezett személyt vettünk nyilvántartásba 
és ellenőriztük.  
 
Az elmúlt évben 350 más hatóságtól kapott, bűnügyi tárgyú megkeresést teljesítettünk 
(2008 332, 2007-ben 329 2006-ban 324, 2005-ben 340 ügy) és 109 bűnügyi vonatkozású 
közigazgatási eljárást folytattunk le (2008-ban 107,2007-ben 105,2006-ban 111, 2005-ben 
201ügy). 
 
 
 

IV. fejezet 
Közrendvédelmi tevékenység 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztálya a 2009. évre előirányzott feladatait az alábbiak szerint hajtotta végre:  

A Közrendvédelmi Osztály rendszeresített létszáma 70 fő, ebből meglévő létszám 54 fő.   

A meglévő létszámot folyamatosan terheli 5 fő távolléte: 

• 3 fő vezénylés Bűnügyi Osztály  
• 1 fő vezénylés Igazgatásrendészeti Osztály  
• 1 fő tartós beteg  

A hadra-fogható létszám 49 fő.  

Az állomány nem került feltöltésre, 2009-ben négy új kollegát kaptunk, akiből egy fő még az 
érkezésének napján beadta az áthelyezési kérelmét. 2009. szeptember 01-e és 2009. december 
31-e közötti további 2 kollega érkezett hozzánk. Ugyanakkor 2009-ben 14 fő került 
áthelyezésre az Osztály állományából. Ez a tendencia sajnos folytatódik.   

Teljesített órák:  

Közrendvédelmi Osztályon 
teljesített órák 

2006. 2007 2008 2009 % 

Nem közterületi szolgálat (fő/óra) 3337/38302 3453/41009 3651/42350 3067/37330 -11,8
Közterületi szolgálat (fő/óra) 4386/51715 4112/38180 4061/47228 6208/39070 -17,2
Összes óra 90017 79189 85578 76400 -10,7
Havi átlagos meglévő létszám  70 68 67 53 -20,8
Teljesített túlszolgálatok  8516 7009 6787 9684 +42,6 
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Intézkedések aránya:  

A tárgyidőszakban a Körzeti Megbizotti Alosztály 80 darab bűnügyi aktát kapott 
feldolgozásra, melyek minden esetben ittas vezetés vétség miatt kerültek elrendelésre.  

Érkezett megkeresések 2006. 2007. 2008. 2009. % 
Bűnügyi 141 126 153 275 +79,7
Nem bűnügyi 419 141 294 300 +2 
Nyílt rendőri információ  35 39 54 45 -16,7 
Lakcím megállapítás 1026 1097 1049 1213 +15,6
Elővezetések  352 405 253 302 +19,3
Összesen: 1973 1808 1803 2135 +18,4

A táblázatokból látható, hogy a központi feladatok teljesítése és a megkeresések számának 
emelkedése jelentősen elvonta az állományt a közterületről. A központi, csapaterős 
berendelések száma 2008. évben 108 esetben történt központi berendelés míg 2009-ben 137 
estben ami több mint heti két alkalmat takar. Az állomány átlag 2-3 év szolgálati viszonnyal 
rendelkezik és berendeléseken a kiképzéseknek köszönhetően jellemzően az idősebb, 
tapasztaltabb kollégák vesznek részt, így közterületi eredmények a fiatalabb, tapasztalatlanabb 
állomány tevékenységét tükrözi.  

A tárgyidőszakban foganatosított rendőri intézkedések során minden esetben a törvényesség 
betartására, a jog és szakszerű intézkedések végrehajtására törekedtünk.  
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Látható, hogy a végrehajtói állomány létszámcsökkenése, a nagyszámú központi berendelések 
ellenére a jogsértést elkövető személyek előállításának, elfogásának száma növekedett.   
 
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. 
 
 
Akciók megoszlása:
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A központilag elrendelt fokozott ellenőrzések, és bűnügyi akciók végrehajtásában miden 
esetben részt vettünk.  

 
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 Úr végezte.  
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Kerületünk közlekedési baleseti helyzete 
 
 
Az elmúlt évben összesen 310 baleset történt Budapest XXI. kerületében, mely közel 20%-kal 
kevesebb minden kategóriában: az alábbi eloszlásban:  
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Halálos
Súlyos
Könnyű
Anyagi káros

Halálos 4 3 3 5 2 1
Súlyos 37 45 50 47 33 22
Könnyű 115 84 97 95 82 68
Anyagi káros 687 739 605 568 470 310

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 

 
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 2009. 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.  
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Egyéb tevékenység 
 
 

 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.     

 A körzeti megbízottak a helyi önkormányzati képviselőkkel, havi rendszerességgel 
felveszik a kapcsolatot, a feladatokról, problémákról egyeztetnek.  

 A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozók helyszíni ellenőrzését 
2009. év során folyamatosan hajtottuk végre.  

 A 2009. évi berendelések jelentős számban emelkedtek. A csapatszolgálati század tagjai 
már a második negyedév elején elérték a 150 óra többletszolgálatot. A túlóra elrendelések 
száma a kombinált szolgálati munkaidőrend engedélyezésével jelentősen csökkenthető.  

 A szakmai fejlődés a 2009-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. Az elmúlt két évben jelentős számú norma került kiadásra, ezért azok 
tartalmát többnyire önképzés keretében sajátították el munkatársaink.  

 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.  

 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 
felvették. A meghatározottak alapján több alkalommal került sor bűnügyi, bűnmegelőzési, 
közlekedési témakörökben előadások tartására. 

 Nyári táborozások idején közlekedési versenyeket szervezünk az iskolásoknak, 
bemutatókat szervezünk a rendőri munka végrehajtásának módjairól, melyeket a 
gyermekek nagy szeretettel és figyelemmel fogadnak. 

 
 
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 2009.évben jelentősen 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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 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 2009. évben nem 
történt, a zárka ablakrácsozatának átalakítását kérelmeztük, az folyamatban van.  
 
A kiépített kameráknak köszönhetően az előállító őr és az ügyelet az ott elhelyezett személyek 
állandó őrzését biztosítja.  

 
Irodatechnikai eszközök: 

 
A berendezések nem megfelelőek. A legelhasználtabb bútorok cseréjét utoljára 2008- évben 
az OTP Bank által felajánlott használt bútorokra tudtuk lecserélni.  

Látható, hogy a végrehajtói állomány létszámcsökkenése, a nagyszámú központi berendelések 
ellenére a jogsértést elkövető személyek előállításának, elfogásának száma növekedett.    

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.  

Akciók megoszlása:  

A központilag elrendelt fokozott ellenőrzések, és bűnügyi akciók végrehajtásában miden 
esetben részt vettünk.   

 
 

V. fejezet 
Igazgatásrendészeti tevékenység: 

 

Személyi állomány 

 

A 2009-ben az igazgatásrendészeti osztály személyi állományában kisebb mértékű változások 
álltak be.  

Az igazgatásrendészeti osztály jelenlegi összlétszáma 12 fő.   

Ebből:  
- 1 fő 2009 augusztusától folyamatosan betegállományban tartózkodik, FÜV eljárása 
folyamatban van, egészségi állapotát tekintve feltehetően 2010 nyarán nyugállományba vonul. 

- 1 fő  2009. március 15-én nyugállományba vonult. 

- 1 fő 2009. július 16-án – a BRFK XX., XXIII: kerületi Kapitányság állományából történő 
áthelyezését követően - került kinevezésre az osztály állományába szabálysértési előadónak.  

 - 1 fő kinevezésre került a Közrendvédelmi osztály állományába járőrvezetői státuszba, 
azonban vezénylés alapján továbbra is az engedélyügyi előadói feladatokat látja el.  
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  Szabálysértési eljárások adatai 

 A szabálysértési előadóknak 2009-ben a 3775 új ügyirat mellett még a határidőből kikerült 
folyamatban lévő ügyekben is különböző intézkedéseket kellett foganatosítaniuk. 

2008-ban az iktatott ügyek száma 3638 volt, 4%-os a növekedés az előző évhez viszonyítva.  

A szabálysértési eljárások 97.45%-a a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt indult, 
és mindösszesen 97 jogsértő cselekmény irányult kifelezetten a közrend-közbiztonság ellen.  

2008-ban 55.132.000,-Ft, 2009. évben 54.246.000,-Ft, pénzbírság került kiszabásra. 

Az 1 főre jutó pénzbírság átlaga 2009. évben 27.480,-Ft volt. Ez szinte változatlan maradt.  

2008-ban 444 fővel míg, 2009-ben 591 fővel, szemben alkalmaztunk figyelmeztetést (+25%). 
Az elmarasztalt személyek 23%-a részesül a legenyhébb szankcióban. 

A szabálysértési eljárás 745 esetben került megszüntetésre, legtöbbször (448 esetben) elévülés 
miatt.   

Kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések száma: 2008-ban: 430, 2009-ben 456, ez 6 %-
os növekedést jelent.   

• Sebességkorlátozás jelentős túllépése 13 (2008/40),  
• Engedély nélküli vezetés 175 (2008/140)  
• Ittas vezetés miatt 25 (2008/21)  
• Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 157 (2008/175)  
• A közúti közlekedés rendjének megzavarása 63 (2008/67)  

2009-ben 277 esetben élt a szabálysértési hatóság a járművezetéstől eltiltás szankció 
alkalmazásával, ill. 344 esetben került megállapításra közúti közlekedési előéleti büntetőpont.  

A szabálysértési eljárások során meghozott határozatok ellen 452 (2008-ban: 449) esetben 
nyújtottak be kifogást. A benyújtott kifogások alapján saját hatáskörben került elbírálásra 251 
db, elutasított kifogás 44 db (elkésett, nem a jogosult által előterjesztett). Bíróságra 
felterjesztett és már jogerőre emelkedett kifogások száma: 154 db, kifogás nyomán 
megszüntetve 10 db szabálysértési eljárás.   

Közlekedési baleset okozása miatt 748 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást.   

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: 39 fő 
(2008/29). A gyermekkorú elkövetők többnyire gyalogosként okoznak közlekedési balesetet 
(9 fő).  

Kerületünkben a külföldi szabálysértők száma is emelkedett: 80 fő (2008/60).  
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2010. január 1-én 461 2009-ben iktatott szabálysértési eljárás volt folyamatban (12%). Az 
folyamatban lévő ügyek száma az év folyamán állandóan 10% körül mozgott. A fővárosi 
Közterület-felügyelettől érkező ismeretlen elkövetős szabálytalan parkolások (1568 db) 
esetében a szabálysértési eljárás lefolytatására a 30 napos ügyintézési határidő az esetek 
túlnyomó többségében nem elég. Ezek az ügyek, valamint az okmányirodáktól jogi személy 
által elkövetett gépjármű átírási kötelezettség elmulasztása miatt érkező feljelentések nagy 
száma miatt a folyamatban lévő szabálysértési eljárások száma állandóan 10 % körüli 
határértéken mozog.  

Célunk, hogy a lefolytatott szabálysértési eljárások eredményeképpen erősítsük, illetve 
szükség szerint kényszerítsük ki az állampolgárok jogkövető magatartását - kiemelten a közúti 
közlekedés szabályok fokozott betarttatása és a balesetek számának csökkentése érdekében.  
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Végrehajtási tevékenység 

 

 A szabálysértési ügyek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet külön előadó látja el. 

A szabálysértési eljárás keretében megbüntetett személyek száma (akikkel szemben jogerőre 
emelkedett a határozat) 1534 fő, ezek közül 889 fő mintegy 58 % fizetett önként, a többiekkel 
szemben meg kellett indítani a végrehajtási eljárást (645). 

Az előadó 4.5 M Forint adók módjára történő behajtását kezdeményezte. A letiltások száma 
12, a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatásra nem került sor, 
mivel a kerületben nincs lehetőség közérdekű munka végzésére.   
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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 2009-ben 1 új kérelem került 
benyújtásra hatóságunkhoz.   

Személy és vagyonvédelmi illetve magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos engedélyezés 
során új tevékenységi engedély kiadására 2009-ben 12 esetben került sor, míg tevékenységi 
engedély visszavonás 2 esetben történt.  

Igazolvány kiadására 256 esetben, visszavonására 28, igazolvány kérelem elutasítására pedig 
10 esetben került sor.   

 

Egyéb feladataink: 

 Egyéb feladataink között 402 esetben teljesítettük más hatóságok megkereséseit 
(szabálysértési priuszkérés, megkeresés szabálysértési ügyben). Végezzük a mellékbüntetések 
nyilvántartását. 

Az igazgatásrendészeti osztály állománya rendszeresen részt vett a közbiztonsági, 
közlekedési, valamint a pirotechnikai akciókban. 

    

Technikai feltételek 

Az igazgatásrendészeti osztályon több számítógép selejtezésre került, és helyettük új, ill. 
használt, de a meglévőknél jobb minőségű gépek kerültek rendszerbe állításra.   

Az osztály saját fax készülékén 1361 fax üzenet került forgalmazásra.  

 
Ellenőrzések, elismerések, fenyítések, egyéb: 

Az ellenőrzési tevékenység elsősorban a feladatok végrehajtásának szabályszerűségére, a 
határidők betartására, a jogszabályok ismeretére terjedt ki.  

Az ellenőrzések során az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére a szükséges 
intézkedéseket megtettük, a tapasztalatokat elemeztük, értékeltük.  

A szigorú számadásos okmányok meglétének tételes ellenőrzése minden évben kiemelt 
feladat, ezzel kapcsolatban hiány nem merült fel.   
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Rendszeres TÜK – éberségi ellenőrzést hajtottuk végre az osztály irodáiban. Az ellenőrzések 
során jelentős hiányosság nem került felfedésre.  

A felettes szervek ellenőrzéseik során az osztály munkáját jónak ítélték meg.   

A feladatok végrehajtása során minden esetben törekedtünk a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével a törvényesség, az állampolgári és emberi jogok betartására.  

Az állomány feladatait jog-és szakszerűen, az utasításoknak megfelelően végezte.  

 
 
 

VI. fejezet 
Hivatali tevékenység 

 
 

A BRFK XXI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG LÉTSZÁMHELYZETE  
2009. DECEMBER 31-I ZÁRÓNAPPAL: 

 
 

XXI. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Hivatásos 
létszámhely 

Közalkalmazotti 
létszámhely 

Köztisztviselői 
létszámhely 

 Rendszere-
Sített Meglévő Rendsze-

resített Meglévő Rendszere-
sített Meglévő

Hivatal 8 fő 9 fő 16 fő 16 fő 1 fő - 
Dél-pesti Régió 3 fő 1 fő 1 fő 0 fő - - 

Bűnügyi Osztály 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - - 
Vizsgálati Alosztály 17 fő 17 fő 2 fő 2 fő - - 

Bűnüldözési Alosztály 20 fő 19 fő 3 fő 4 fő - - 
Közrendvédelmi 

Osztály 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő - - 

KMB Alosztály 12 fő 12 fő - - - - 
Őr- és Járőrszolgálati 

Alosztály 56 fő 40 fő 1 fő 1 fő - - 

Igazgatásrendészeti 
Osztály 7 fő 7 fő 3 fő 3 fő - - 

Összesen 126 fő 107 fő 27 fő 28 fő 1 fő - 
 
 

VI.1/ Személyzeti tevékenyég: 
 

A Rendőrkapitányság rendszeresített státusza 154 fő, az elvonások és a létszámhiány miatt 
ebből csupán 135 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 BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságon 2008. január 01-n került visszaállításra a Hivatal 
szervezete. 2009. évben a létszámhelyzet az alábbiak szerint alakult:  
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Szervezeti egységünk 8 fő hivatásos és 16 fő közalkalmazottból áll.   

A hivatal állományába tárgyidőszakban 2 fő (főügyeletes) került áthelyezésre. 2 fő szolgálati 
viszonya 2009.12.31. hatállyal megszűnt.   

A hivatásos állományból az első hat hónapban 1 fő GYES-en tartózkodott, két fő egész évben 
FÜV eljárás miatt volt passzív. Az ügyeletes tiszti szolgálatellátás folyamatos biztosítására a 
bűnügyi osztály egy fő tisztet vezényelt a hivatal állományába.   

A közalkalmazotti létszám betöltött.   

A segédhivatal szervezeti egysége (6 fő közalkalmazott) 2009. november 16-tól elvonásra 
került. Külön megbízás alapján egy fő vizsgáló irányításával a segédhivatal önállóan 
működik.  

A XXI. kerületi rendőrkapitányság jutalmazásának kimutatását az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  

 

VI/2. Meghatározott feladatok végrehajtása:  
 

Az állomány a feladatait szakszerűen, a jogszabályoknak és belső normáknak megfelelően 
látta el. A Dél-Pesti Bűnügyi Régió megalakításával a segédhivatal és az ügyeletes tisztek 
feladatai jelentősen megemelkedtek. Az új feladatok végrehajtásához az utasításokat egész 
évben a bűnügyi osztályvezetőtől, valamint a régió bűnügyi vezetőjétől kapták.   

Az ügykezelési feladatokat tárgyévben is a segédhivatal látta el. A Robotzsaru Neo Integrált 
ügykezelési rendszert 2000 január 01-től használjuk. Felhasználói jogosultsággal minden 
munkatársunk rendelkezik, a szakmai oktatásra iratkezelés – titokvédelem témakörében a II. 
félévben sor került. A szabálysértési iratok és a bűnügyi iratok után 2008. évtől már az 
általános iratok iktatása is kizárólag elektronikusan történt, papír alapú iktatást nem 
végeztünk.   

A bűnügyi vezetők javaslatára a Kapitányságvezető Úr döntése alapján 2009. október 01-től a 
kapitányság teljes iratforgalmát a segédhivatal látja el, azonban a többletfeladatokhoz 
megfelelő létszám nem áll rendelkezésre. A korábban közrendvédelmi osztályon, valamint a 
titkárságon kezelt minden irat a segédhivatal kezelésébe került. Az iktatási feladatok mellett a 
kimenő posta összekészítése is jelentős feladatot ró a hivatal állományára.     

2009. évben 11728 postán érkező iratot érkeztettünk, kezeltünk. A kimenő levelezésből 20785 
irat postai úton 1854 irat futárral került továbbításra.  

A segédhivatal állománya tárgyidőszakban 10186 általános iktatást hajtott végre, mely a 
2007. évi 3393 db. ügyhöz képest 200%-os, a 2008. évi 6008 db. ügyhöz viszonyítva 80%-
os emelkedést jelent. E jelentős teher mellett 2 munkatársunk betanítása is megtörtént.  
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2009

2008

2007
2007
2008
2009

 

  

 

Szabálysértési ügyben 3775 irat, bűnügyi témakörben 2650 irat, továbbá régiós cselekmények 
miatt 555 irat iktatását látták el. Ez összesen 17.166 irat iktatását jelenti, az alszámos iktatás 
nélkül.   
  

VI/3. Szakmai irányítás és ellenőrző tevékenység:  
  

A hivatalvezető közvetlenül a kapitánynak felel a hivatal törvényes és szakszerű működéséért. 
Az egyes szakterületek képzéséről, szakmai ellenőrzéséről a szakszolgálatok gondoskodnak.   

Oktatás: 

Az elmúlt három évben jelentős számú norma került kiadásra, ezért azok tartalmát többnyire 
önképzés keretében sajátították el munkatársaink. Titokvédelmi és ügykezelési oktatásban 
minden munkatársunk részesült. 

VI/4. Gépjárműpark  

A kapitányság gépjárműparkja 13 szolgálati gépkocsiból áll:  

Opel Astra:  4 db.  Skoda Octavia:  3 db. 

Ford Fiesta:  1 db.  Ford Mondeo:  1 db.  

Chevrolet Lacetti: 2 db.  Ford Focus:  2 db.   

Ezek közül 2 db. gépkocsi van elhasznált állapotban és egy Opel Astra az Önkormányzat 
tulajdona, amit kizárólag a térfigyelő feladatok ellátására kaptunk. 
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VI/5. Technikai eszközök:  

• Irodatechnikai eszközök:  

Irodatechnikai eszközöket alig kaptunk azt is rossz minőségben (tűzőgép gyenge minőségű, a 
mérete nem egyezik a küldött betéttel), az ellátás főleg saját beszerzéssel történik  

Központi ellátásból 2009. évben a Régió felállásával kaptunk csak új bútorokat, egyébként 
nem. A berendezések nem megfelelőek. A legelhasználtabb bútorok cseréjét 2009. évben 
ismét az OTP Bank által felajánlott használt bútorokra tudtuk lecserélni.   

A Biztonságos Csepelért Közalapítványtól számítógép konfigurációt monitorral, diktafont, 
pen drive-ot, magasnyomású mosót kapott a kapitányság.  

Az új ügykezelői programok kötelezővé tételével a számítógépek cseréire jelenleg nagy 
szükség van, mert a bevezetett új 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. Új számítógépeket 
szintén a felálló bűnügyi régióhoz kaptunk.  

A meglévő nyomtatók és fénymásoló gépek elavultak, melyek a jelenlegi terhelést nem bírják.  

Tisztítószerre fordítható keretösszeg csökkent, de a tisztítószer ellátás folyamatosnak 
mondható, a WC papír ellátás csökkent a folyamatosság nem biztosítható.  

A nyomtatvány ellátás akadozott, főleg a tértivevényre figyelemmel.   
  

Elismerések, jutalmak:  
  

A korábbi évekhez hasonlóan munkatársaink munkájának elismeréséről az 1. számú melléklet 
ad részletes tájékoztatást.   

Az ott felsoroltakon kívül a Fővárosi Vízművek Zrt. jutalmazta meg kapitányságunk 
állományából:  

1 fő hivatal hivatásos,   

3 fő közrend hivatásos munkatársunkat, eredményes intézkedéseik okán. 
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Panaszok, bejelentések:  
  

VII/1. Bejelentések:  

Tárgyidőszakban összesen 7 bejelentés érkezett, melyek közül egy esetben sem volt a 
bejelentő névtelen. Intézkedés nélkül nem került sor az iratok irattárba tételére. Az iratok 
tartalmának megfelelően minden esetben megvizsgáltuk azok valóságtartalmát és 
megállapítottuk, hogy egyik sem volt megalapozott.  

VII/2. Panaszok:  

Panaszt összesen 12 esetben tettek, amiket saját hatáskörben megvizsgáltunk és 
megállapítottuk, hogy 11 esetben a panasz alaptalannal bizonyult. Egy eset kivizsgálása 
jelenleg folyamatban van. 

VII/3. Rendőri intézkedések elleni panaszok:  

Tárgyidőszakban rendőri intézkedés ellen 5 esetben tettek panaszt, melyek közül egy nem a 
kapitányságunkon szolgálatot teljesítő állománnyal szemben érkezett. Ezt az illetékes 
szervnek továbbítottuk.  

Két esetben a 2009. november 20-án, a Magyar Gárda jogellenes rendezvényén történt 
intézkedéssel kapcsolatban tettek panaszt, melyek közül egy részben megalapozott volt. A 
másik panasz vizsgálata jelenleg folyamatban van.  

További két esetben a vizsgálat során megállapítottuk, hogy az intézkedés jog- és szakszerű 
volt, a panasz alaptalan.   

VII/4. Egyéb:   

A Független Rendészeti Panasztestület kért adatot kapitányságunktól a 2009. augusztus 20-i 
rendezvényekkel kapcsolatban, mely tájékoztatást határidőre teljesítettük.  

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa egy eltűnt személlyel kapcsolatban tett 
intézkedéssel kapcsolatban vizsgált egy panaszt, melyhez minden tájékoztatást megadtunk, az 
iratok fénymásolatát megküldtük.  

A 2009. évi ügyszámban való eltérés a panaszokkal, bejelentésekkel kapcsolatos értékelő 
jelentések iktatása okán tapasztalható, továbbá két esetben tévesen került 105-ös 
iktatókönyvbe iktatás.   

VII/5. Fogadónapok:  

A Kapitányságvezető fogadónapján összesen 15 esetben tettek észrevételt, bejelentést, 
azonban a megjelenését senki nem jelezte előre. 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. 
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Egyéb tevékenység:  
 

a.) 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.   

2009-ben már 6. 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.    

Az állami ünnepekkel kapcsolatos ünnepségek rendben lebonyolításra kerültek.   
 
 
b.) Térfigyelő rendszer: 

 
Budapest-Csepel Önkormányzata 2009. évben is finanszírozta a XXI. kerületi 
Rendőrkapitányság részére kiépített térfigyelő rendszer üzemeltetését.  
 
Kerületünkben a megállapodásoknak megfelelően 20 db. kamerával 2006. októberében 
kezdődött meg a térfigyelő rendszer kiépítése.   

A kamerák üzemeltetését a tulajdonos (Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata) 
megbízása alapján Rendőrkapitányságunk munkatársai, szabadidőből biztosítják.   

A diszpécser központ a XXI. kerületi Rendőrkapitányság épületének földszint 2-es 
helyiségében került kialakításra, az ügyeleti helyiség mellett. A közvetített képek 
megfigyelésére és rögzítésére három munkaállomás került kialakításra, mindegyiken több 
monitor áll rendelkezésre. Az adatok rögzítése a központban található szerveren történik.  

A diszpécser központ átalakítása és bővítése jelenleg folyamatban van.   

Minden kamera elforgatható, látószöge 360°-os horizontálisan és 90°-os vertikálisan. 
Műszaki paraméterei alapján 460 TV soros felbontású képeket képes rögzíteni, 26-szoros 
optikai zoom tartománnyal rendelkeznek.   

A kamerák által rögzített képek elemzése, értékelés a kamerakezelők lehetőségeihez képest 
folyamatosan történik. Jelenleg napszakonként két fő lát el kezelői feladatokat.   

A jelenleg meglévő kamerák képeinek a törzsvezetéshez történő továbbítására ez idáig 
kezdeményezés nem történt, a technikai lehetőségekről a kiépítést végző cég szakembereivel 
szükséges egyeztetni. Tájékoztatásuk szerint a rendszer IP alapú, mely tulajdonsága lehetővé 
teszi a kamera képének továbbítását a megfelelő átviteli közeg kialakításával.   

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata a 2009. évben további 6 kamera 
kihelyezésével bővítette a rendszert. Jelenleg 26 kamera segíti a kerületünk közlekedési 
rendjének és közbiztonságának megóvását. 
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A térfigyelő feladatok ellátására beosztott állomány az alábbi intézkedéseket foganatosította:  

 2008 2009 
Szabálysértési feljelentés 

 
210 95 

Helyszíni bírság alaklamzása 

 
94 50 

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések

 
246 321 

Ellenőrzött személyek száma 

 
1192 941 

Egyéb intézkedések lefolytatása 

 
783 796 

Összes intézkedés 2309 1569 

A fenti adatokból látható, hogy a jogot nem követő állampolgárok megszokták a kamerák 
jelenlétét, jelentősen lecsökkent a jogsértések száma a kamerával megfigyelt területeken, ezért 
a szankcionálásra is kisebb lehetőségünk volt.   

A személyes szabadságot korlátozó intézkedések között szerepel rablás elkövetője, 
bűncselekmény elkövetése miatt körözött személy, valamint több ittas járművezető is.  

Az egyéb intézkedés több esetben közlekedési baleseteknél történő intézkedést takar, mely 
nagy segítség volt a közrendvédelmi állománynak, valamint a Csepel útjain közlekedő 
embereknek.   

A közlekedési rend helyreállítása a 2-es kamera (Szabadkikötő út) által belátható, de a 
távolság miatt nem azonosítható szabálysértők cselekményei miatt nem volt lehetséges.  

A Szabadkikötő út és a Szállítók útja kereszteződésénél a járdaszigetet „kikerülő” 
járművezetők fokozott balesetveszélyt jelentenek.  

Az elkövetők szankcionálására több közlekedési akciót szervezett a Közrendvédelmi Osztály, 
melyekbe bevonta a térfigyelő szolgálatot ellátókat is, azonban a távolság a járművek 
kamerán keresztül történő azonosítását nem tette lehetővé.  

Az ellenőrzés megkezdését követő kb. 10 perc elteltével már szabálysértés nem történt. Az 
akciók ideje alatt, a rendőri jelenlét preventív – megelőző jellegűnek bizonyult.  

A gyors reagálás eredményeként a kamerák környezetében közlekedési szabálysértést elvétve 
lehet tapasztalni, az elkövetők elleni fellépés eredményesnek bizonyult.   

A fenti szabálysértést elkövetőkkel szemben közigazgatási eljárás kezdeményezésére a 
hatályos normák alapján nincs lehetőségünk. 
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c.) Kriminológiai változások:   

 
 A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a kamerákkal figyelt területeken csökkent.  

A gépjármű lopások vizsgálata során megállapítható, hogy a kamerákkal ellenőrzött 
területeken ez a bűncselekmény jelentősen csökkent. 

A bűnügyi és a közrendvédelmi állomány a feladata ellátásába sikeresen bevonta a térfigyelő 
szolgálatot és eredményesen használja a rendszer adta lehetőségeket a közterület rendjének 
biztosításában, valamint a bűncselekmények felderítésében, elkövetők elfogásában.   
 

d.) Bűnmegelőzés: 

 
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.  
 
2009. november 05. az önkormányzat által szervezett Közbiztonsági Napot tartottunk, ahol a 
kapitányság több vezetőjén kívül a BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője és munkatársai is 
előadást tartottak. 
 
 
 
 

VII. fejezet 
Együttműködés 

 
 

VII/1. Társszervek 

Együttműködés  

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.) 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.  

 
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.  
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d.) A Készenléti Rendőrség, a BRFK Közlekedésrendészeti – és Közrendvédelmi 
Főosztály és a Bevetési Főosztály Központi Gépkocsizó Járőrszolgálati és Akció 
Osztály állománya megerősítő erőként gyakran nyújtott segítséget az akciók és 
rendezvények lebonyolításához, illetve az egyes intézkedések eredményes 
lefolytatásához.  

 
e.) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi 

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

 
f.) A környező rendőrkapitányságok közrendvédelmi vezetőivel jó kapcsolatot 

építettünk ki, eredményesen léptünk fel a közös ellenőrzések során. Az általános 
bűnmegelőzési tevékenység ellátásában és a bűnügyek felderítésében közösen 
tevékenykedünk.  

 
g.) A Csepeli Tűzőrség és munkatársaival eredményesen működtünk együtt a 

szakhatósági feladatok ellátásában.  
 
 
Dél-Csepel Polgárőr Egyesület (DCSPE) 
 
A közös szolgálat ellátására és koordinálására 2005. évtől kapcsolattartó tiszt került 
kijelölésre Rácz Csaba r. százados 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: 
 

 
 

Rendőri szerv 
megnevezése 

 
Rendőrséggel közös szolgálat 

ellátása 
 

 
Polgárőrség önálló szolgálat 

Ellátása 

Eset Rendőri 
létszám 

fő 

Polgárőr 
létszám 

fő 

Óra eset fő Óra  
BRFK XXI. 

kerületi 
Rendőrkapitányság 49 399 233 1425 281 722 4250 
  

Rendőri szerv 
megnevezése 

Rendőrséggel közös szolgálat ellátás során történt intézkedések 
 

Szem. Szab. Korlátozás Helyszíni 
bírság 

Szabs. 
Feljelentés 

Bü. 
feljelentés

Elfogás előállítás Fő / - 

BRFK XXI. 
kerületi 

Rendőrkapitányság 
5 4 7 4 5 / 54.000 

 
 
A közös szolgálatok:   

• Kulturális- és sportrendezvények biztosítása,  
• helyi önkormányzati választás biztosítása,  
• a BRFK Rendészeti Helyettesének 2 / 2009. (VIII. 27.) számú intézkedésben 

meghatározottak alapján az oktatási intézmények környezetének baleset-megelőzési 
célú ellenőrzése, 
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• „Csepeli Sziget Kerékpáros találkozó” biztosítása,   
• „Csepel Futás” rendezvény biztosítása, 
• „Csepeli Ősz” 3 napos helyi önkormányzati rendezvény volt. 
• BRFK Központi szervei által végrehajtott közlekedési ellenőrzés,  
• „Halottak napjával” kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása a Csepeli Temetőnél 
• HÉV Végállomáson megrendezésre kerülő „Mikulás” ünnepség,  
• Évvégi ünnepekkel kapcsolatos fokozott ellenőrzés a 62/2009. (XI.27) BRFK 

Intézkedésben meghatározottak alapján. 
 
 

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.  
 
 

 
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: 

 
 

Szakszervezetek 
 
 
A rendőr szakszervezetek képviselőit a személyi állománnyal kapcsolatos kérdések 
előkészítési szakaszától kezdve bevontuk, véleményüket kikértük.  
 
 

Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata 
  
 
Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság Budapest – Csepel 
Önkormányzatával működik együtt 2009. 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.   
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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.     
 
A körzeti megbízottak a helyi önkormányzati képviselőkkel, havi rendszerességgel felveszik a 
kapcsolatot, a feladatokról, problémákról egyeztetnek.  
 
  

VIII. fejezet 
2010. 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.  

 

• Fokozni kell a bűnügyi felderítő tevékenységet és ezen belül kiemelten kell kezelni a 
bűnügyi régióból ránk háruló feladatokat. 

 

• Az elemző értékelő munka hatékonyságának további fejlesztése. 

  

• 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 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.  
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• 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  

 

• 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 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, 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, 2010. január 27.  
 
 

Nagy András r. alezredes 
       Kapitányságvezető 
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A BRFK XXI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG DOLGOZÓINAK 
JUTALMAZÁSA A 2009. ÉVBEN  

                                                                                 1. számú melléklet 
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Főtanácsosi cím  közalkalmazott 1 - - - 1 
Miniszteri elismerés közalkalmazott - - - - - 
Szent György Érdemjel hivatásos - - - - - 
2008.Év Csepel Rendőre Hivatásos - 1 1 - 2 
Főkapitányi jutalom Hivatásos 1 9 2 1 13 
 Közalkalmazott 2 - - - 2 
Munkatársi, főmunkatársi 
cím 

Közalkalmazott 1 1 - - 2 

Rendészeti helyettesi 
jutalom 

Hivatásos - - - - - 

 Közalkalmazott - - - - - 
Kapitányságvezetői jutalom Hivatásos - - - - - 
 Közalkalmazott - - - - - 
Önkormányzati 
(alapítványi) jutalom 

Hivatásos 2 7 9 2 20 

 Közalkalmazott 1 1 1 0 3 
Sk. Előléptetés Tiszt - - - - - 
 Tiszthelyettes - - 1 - 1 
Összesen: 8 19 14 3 44 
 


	Tanácsnok
	B ES Z Á M O L Ó 
	 
	 
	A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság  
	2009. évben végzett munkájáról 
	Előterjesztő: Dr. Borsány György 

	 
	 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
	Felelős: Tóth Mihály  


	BeszámolóRkap2009ÖK.pdf
	              
	BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
	XXI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
	 
	1211 Budapest, Szent Imre tér 23.   1751 Pf.: 19. 
	Tel: 427-4600  BM: 61-100  FAX: 61-400 
	ÉRTÉKELŐ JELENTÉS 
	A bűnügyi nyomozati munka alakulása 





		2010-03-01T17:11:51+0100
	Dr. Szeles Gabor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




