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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság 2011. év szakmai 
tevékenységéről értékelő jelentésemet elkészítettem az alábbiak szerint. 
 
1. Vezetés-irányítás: 
 
A szervezetben, a szervezeti struktúrában változás nem történt, Dr. Baranyi József r. ezredes 
kapitányságvezető 2011. február 3-án történt felmentése és Pinkóczi József r. ezredes 2011. 
november 7-én történt felmentését követően, Dr. Sallay Gábor r. alezredes kapitányságvezető 
helyettes irányította a kapitányságot.  
A rendőrkapitányság vezetői állománya az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, valamint az 
adott beosztásokhoz szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik Nagy Imre r. főhadnagy 
közrendvédelmi osztályvezető kivételével, aki még nem végezte el a rendészeti vezetőképző 
tanfolyamot. 
 
 
2. Szakmai tevékenység értékelése: 
 
a) Közrendvédelmi tevékenység: 
 
A Közrendvédelmi Osztály kiemelt figyelmet fordít Újpest közbiztonságának 
megszilárdítására, a közterületek rendjének megőrzésére, az elért eredmények megtartására és 
folyamatos javítására szoros együttműködésben a társszervekkel, a kerületben működő 
közterület felügyelettel, valamint az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel, és az 
Újpesti Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel.  
 
Közterületi szolgálatot 2011. évben 5165 fővel 35899 órában teljesített az osztály, míg a 
2010. évben 4987 fővel 32661 órában teljesített, mely emelkedés 178 fő és 3238 óra. 
A Közrendvédelmi Osztály parancsnoki állománya, több éves szakmai tapasztalatát 
kihasználva törekedett a kitűzött célok érdekében, a rendelkezésre álló erők eszközök 
maximális kihasználásra. A parancsnoki állomány az elérni kívánt célokat az állomány 
irányába közvetítette és tudatosította, ezáltal nőtt az intézkedési aktivitás és az intézkedési 
mutatók.  
 
A közterületi szolgálat során az alábbi rendőri intézkedések foganatosítására került sor: 
 
 2010. év 2011. év Különbség 
Elfogás 885 fő 984 fő +99 fő 
Előállítás 1431 fő 1463 fő +32 fő 
Biztonsági intézkedés 414 550 +136 fő 
Elővezetés 115 fő 105 fő -10 fő 
Helyszíni bírság 1055 fő/ 

8.437.000 Ft 
2182 fő/ 

20.622.000 Ft 
+1127 fő/ 

+12.185.000 Ft 
Szabálysértési feljelentés 9617 fő 8701 fő -916 fő 
 
 
 



 3 

A mutatók elemzése során megállapítható, hogy a 2010. évben kitűzött célok megvalósítása 
teljesült. Mindenképpen eredményként értékelendő a 2010. évhez viszonyítva - a 
közvéleményt leginkább foglalkoztató rendőri intézkedések – az elfogások, az előállítások 
növekedése. 2011. évben 86 fő elkövető lett tetten érve a kiemelt kategóriába tartozó 
bűncselekmények elkövetése miatt, valamint más bűncselekmények miatt további 269 fő, 
mely az előző évhez viszonyítva jelentős (24 fő) emelkedés.  
 
A szabálysértési feljelentések csökkenése a jogszabályi környezet változásával hozható 
összefüggésbe, a szabálysértési törvényből kiemelésre kerültek azon szabálysértések melyek 
közigazgatási eljárás keretében kerülnek elbírálásra. A szabálysértési tevékenység súlypontja 
a közlekedési szabálysértések irányából a közbiztonsági szabálysértések irányába tendál, 
mind a feljelentések mind a helyszíni bírságolások számának tükrében.  
 
2011. évben folytatódott a kerületben a kapitányság és az Újpesti Önkormányzat által 
megkötött szerződés alapján felállított térfigyelő szolgálat ellátása.  
 
Rendezvénybiztosítást az osztály 274 esetben 1616 fő részvételével 9360 munkaórában hajtott 
végre, kiemelést érdemelnek az Újpest FC – Gornik Zabze nemzetközi barátságos labdarúgó 
mérkőzés, az Újpest FC – Videoton NB I-es. labdarúgó mérkőzés, az Újpest FC – DVTK NB 
I-es labdarúgó mérkőzés, melyek kiemelt média és lakossági fegyelmet kaptak, valamint az 
OB I-es UTE – FTC jégkorongmérkőzés. A kiemelt biztonsági kockázattal járó 
sportrendezvények rendkívüli eseménytől mentesen kerültek lebonyolításra a társ szervek 
közreműködésével.  
 
A végrehajtott akciók során, a bűnügyi állomány részvételével, elfogásra került a médiában is 
ismerté vált ún. „pókember” elnevezésű lakásbetörő, aki a panellakások 10. emeletén lévő 
lakások erkélyére leereszkedve erkélyajtó befeszítés módszerével követte el a 
lakásbetöréseket. Telephely ellenőrzés során egy esetben elkövetők lettek tetten érve, akik 
nagy értékű lopott gépjárműveket bontottak szét. A kerék kiszúrás módszerével elkövetett 
trükkös lopásokat a kerületben szinte teljesen visszaszorítottuk. A közrendvédelmi állomány 
közterületi igazoltató, és szűrő munkája alapján olyan információkat szereztünk be, amelyek 
segítségével közterületen elkövetett rablások elkövetői kerültek beazonosításra és elfogásra a 
bűnügyi szolgálat által. A körzeti megbízottak személyismeretét kamatoztatva egy esetben -
Klauzál utcai- emberölési kísérlet elkövetője került elfogásra bravúros gyorsasággal. A 
reagáló képesség fenntartására tett erőfeszítések eredményeként 1 fő bankrabláson lett tetten 
érve. A közrendvédelmi és bűnügyi állomány folyamatos szoros együttműködésben hajtja 
végre feladatait. 
 
2011. évben a közrendvédelmi osztály rendszeresített létszáma 104 fő, amelyből meglévő 
létszám 62 fő végzett rendőr, valamint 16 fő próbaidős rendőr. A közrendvédelmi állomány 
terheinek csökkentése érdekében a kapitányságon jelenleg 4 fő vezényelt fegyveres biztonsági 
őr teljesít objektumőri szolgálatot.  
 
A 2011-es évben a Közrendvédelmi Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében 1 fő 
közlekedési főelőadó teljesítetett szolgálatot. Kiemelkedően jó a kapcsolatunk az Újpesti 
Önkormányzat Városüzemeltetési Osztály munkatársaival. Az együttműködés során 55 
alkalommal közös közbiztonsági bejárást tartottunk, amelyek keretében került sor több utca 
úthibáinak kijavítására. 
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A rendőrkapitányság tájékoztató jellegű előadások szervezését végzi az újpesti óvodákban, 
általános és középiskolákban, a nyugdíjas otthonokban és klubbokban, valamint a kerületben 
működő mozgáskorlátozottak szervezeténél. Az előadás sorozatban 6 óvoda gyermekei vették 
részt. Az előadások témáit a biztonságos közlekedésre nevelés, valamint az Ovi-Zsaru 
programban szereplő témák feldolgozása tette ki.   
 
Az iskolák tekintetében 11 általános-, és középiskolát kell megemlíteni. Az előadások témája 
a tanulók közlekedésbiztonsága, a balesetmentes és biztonságos közlekedésre nevelés, 
valamint bűnmegelőzés és drogprevenció. Az oktatás megtartására az iskolaigazgatók minden 
osztály számára egy-egy osztályfőnöki órát biztosítottak. A tanulók oktatása nemcsak az 
iskolapadban, hanem a nyári táborokban, valamint a kerületi önkormányzati rendezvényeken 
is folytak. Az „iskola rendőre program” keretében, a közlekedési előadó felügyelete mellett, 
az illetékességi területünkön található 18 általános iskolát kerestek fel a körzeti megbízottak. 
Valamennyi oktatási intézményben jó munkakapcsolatot alakítottak ki a vezetéssel, illetve a 
kapcsolattartással megbízott személyekkel. 2011. szeptemberében az első tanítási napokon, a 
közlekedésbiztonsági szempontból veszélyeztetett intézmények környékén a forgalom 
segítésével, szükség esetén irányításával segítettük a tanulók biztonságos közlekedését a 
polgárőrség munkatársaival karöltve, mind a reggeli, mind a délutáni órákban.  
  
A baleset megelőzési tevékenység keretében 276 esetben 552 órában tartottunk közlekedési 
akciót, mely idő alatt 5379 intézkedésre került sor. A mutatók vizsgálata során 
megállapítható, hogy a súlyos sérülésekkel járó, és az anyagi káros balesetek száma 
csökkenést mutat, amely visszavezethető a közlekedéssel kapcsolatos rendőri 
tevékenységekre. Jelentős megelőző szerepe van a LightFama III. VHT-517 sebességmérő 
berendezésnek, melynek rendszeres alkalmazása segít az egyik fő baleseti ok, a gyorshajtás 
visszaszorításában. A kerület közlekedésbaleseti helyzete alakulásának figyelembevételével 
naponta sebességellenőrzést hajtottunk végre. 
 
A kerületben kiválóan működik az Újpesti Balesetmegelőzési Bizottság is, amely munkája 
során a kerületi lakosság minden korosztályát megcélozza a különböző helyi rendezvényeken. 
A bizottság a fentiek alapján végzi az iskolások, az óvodások és a nyugdíjas korúak 
közlekedésben való részvételének veszélyforrásait megvilágító, felvilágosító jellegű 
tevékenységét is. Az Újpesti Balesetmegelőzési Bizottság 2011-ben két alkalommal tartott 
ülést.  

 
 

b) Igazgatásrendészeti tevékenység: 
 
A Kapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya, a hatályos jogszabályokban előírtakat, valamint 
a szakmai irányító szervei által meghatározott feladatokat, 2011-es évben is végrehajtotta a 
rendelkezésre álló technikai és személyi feltételek mellett. Az osztály feladatai közé tartozik a 
rendőrség szolgáltató jellegének megerősítése, illetve más hatósággal történő közös 
együttműködések kialakítása, amely az előző évekhez viszonyítva eredményesnek bizonyult.  
 
A szabálysértési szakterületen a túlsúlyt a közlekedési szabálysértések képezték, ebből is 
kiemelkedik az anyagi káros, valamint személyi sérüléses balesetek száma.  
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 2010. év 2011. év Különbség 
Összes feljelentések száma 4553 db 2521 db -45 % 
Feljelentett személyek száma 6085  db 2718 db -55 % 
Anyagi káros balesetek          406 db 589 db  +45 % 
Személyi sérüléses balesetek 107db 165 db +54 % 
Ittas járművezetés 24 db 24 db 0 % 
Elsőbbség és előzéssel kapcs. 
Szabálysértések 

59 db 55 db  -7 % 

Járművezetéstől eltiltás 265 db 194 db -27 % 
Jogszerű intézkedéssel szem. 
Ellenszegülés 

38 db 33 db -13 % 

Tulajdon elleni szabálysértések 149 db 49 db  -67 % 
Összes kiszabott pénzbírság 65.424.000 Ft 45.579.000 Ft. -30 % 

 
2010. augusztus 19. napján életbe lépett jogszabály alapján a rendőrség hatáskörébe utalta a 
szabálysértési értékre elkövetett lopásokat, ezért az osztály előadói készenléti szolgálatot 
látnak el a gyorsított eljárások lefolytatása érdekében, valamint a fokozott ellenőrzések, a 
kiemelt minősítésű labdarúgó mérkőzések és a központi berendelések alkalmával. 
2010. december 1. napjától működő Központi Szabálysértési Osztály jelentősen 
megkönnyítette az Igazgatásrendészeti Osztály munkáját, mely az iktatott ügyiratok számában 
is megmutatkozik. 
A szabálysértési szakterület jó munkakapcsolatot alakított ki a BRFK Szabálysértési és 
Koordinációs Osztály munkatársaival. Napi kapcsolatban van a Budapesti Törvényességi 
Felügyeleti Ügyészséggel.  
A kiszabott pénzbírság behajtása hosszú, nehézkes és gyakran eredménytelen folyamat. Az év 
első felében jelentősen megnövekedett a végrehajtások száma. A helyi önkormányzat adók 
módjára egyre több embertől tudja behajtani a kiszabott szabálysértési bírságot. 
 
Az osztály beosztottai több alkalommal vettek részt az Újpesti Közterület-felügyelettel, illetve 
a Közrendvédelmi Osztállyal közös akciókban, a végrehajtott akciók minden esetben 
eredményesek voltak, továbbá több esetben került sor személy- és vagyonőri ellenőrzésre és a 
pirotechnikai termékeket árusító helyek ellenőrzésére. 
 
A kifogások megoszlásának összehasonlítása: 
 
 2010. év 2011. év Különbség 
Határozat módosítása saját hatáskörben 255 db 178 db -30 % 
Elutasított kifogások 84 db 44 db -48 % 
Bíróságra felterjesztett kifogások 294 db 294 db.          0 % 
Bíróság által megváltoztatott határozatok 147 db 160 db +8 % 
 
A hatályos jogszabályok, normák értelmezése, illetve az egységes joggyakorlat kialakítása 
érdekében, több alkalommal megbeszélést kezdeményeztünk a törvényességi felügyeletünket 
ellátó Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség vezetőjével, és annak munkatársaival. 
A kapcsolat felvétele során több, korábban nem egységesen értelmezett jogszabály egységes 
értelmezésére került sor. Egyeztetéseket folytattunk a Budapest IV. és XV. kerületi 
Bírósággal az eljárási szabályok és a gyorsabb ügyintézés érdekében, amely szintén 
eredményesnek bizonyult. 
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Valamennyi kollégánk a hatályos jogszabályban előírt feltételek alapján hajtották végre az 
elbírálói munkájukat. Folyamatosan részt vettek a szabálysértési előadók számára 
rendszeresített továbbképzéseken, illetve egyénileg is, az osztályon végrehajtott továbbképzés 
formájában az eddig megszerzett ismereteiket bővítették. Havonta a beérkező jogszabályok 
változásaiból helyi szinten oktatás tartására került sor.  
Két fő hivatásos vagyonőri tevékenységet látott el, valamint a közigazgatási bírságolással, 
pirotechnikával és a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos feladatokat is végzett. 
A személy- és vagyonőri igazolványok megújítása a 2011. és a 2012. év feladata, mert az 5 
évre engedélyezett igazolványok érvényessége lejár. Megközelítőleg 2000 új igazolvány 
kiadását fogják kérelmezni. 
 
Az elmúlt évben a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség 7 esetben élt óvással, 
amelyet hatóságunk elfogadott.  
Az óvásokból 3 óvást saját magunk kezdeményeztünk, mivel a jogerős határozat után jutott 
tudomásunkra olyan tény és körülmény, amely kivizsgálása szükséges volt. Jogszabály szerint 
ilyen esetben csak az ügyészségi óvás – határozat hatályon kívül helyezése - után folytatható 
az eljárás. 
 
A személy-, és vagyonvédelmi szakterületen 2011. évben is sor került a személy- és 
vagyonőrök munkájának hatóságunk területén történő ellenőrzésére. A 2010. évhez képest 
jelentősen javult az igazolványokkal munkát vállalók aránya, amely a folyamatos 
ellenőrzéseknek köszönhető. Évente legalább egyszer minden cég ellenőrzésére sor kerül. 
Az adott szakterületen működő számítógépes nyilvántartási program az elmúlt évhez képest 
jelentősen javult. 
 
 2010. év 2011. év Különbség 
Tevékenységi engedély kiadása Személy- és 
vagyonőri, magánnyomozói vállalkozás és egyéni 
vállalkozás keretén belül 

30 db 34 db +13 % 

Igazolványok kiadása 279 db 705 db +153 % 
Ellenőrzések tevékenységi engedélyre: 
Közrendvédelmi Osztály 

0 db 0 db 0 % 

Ellenőrzések tevékenyégi engedélyre: Bűnügyi 
Osztály 

11 db 11  db 0 % 

Ellenőrzések tevékenységi engedélyre 
Igazgatásrendészeti Osztály 

71 db 54 db -24 % 

Ellenőrzések igazolványra: Igazgatásrendészeti 
Osztály + Közrendv. Oszt. 

308 db 143 db. -53 % 

Felügyeleti Bírság kiszabása és összege 
         300.000 Ft                                                               

1 db 0 db -100 % 

Szabálysértési eljárás indítása 0 db 7 db +  700 % 
Tevékenységi engedély visszavonása 15 db 1 db -93 % 
Igazolványok visszavonása 140 db 105 db -25  % 
 
A közlekedés igazgatási szakterület hatáskör elvonásával a jogszabályalkotó a figyelmeztető 
jelzés engedélyezési jogkörét megosztotta az önkormányzat és a rendőrség intézménye között. 
Hatóságunknál 2011. évben 6 esetben került sor, figyelmeztető jelzés engedélyezési kérelem 
benyújtására, jelenleg 17 engedély érvényes.  
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December hónapban 5 helyen került sor pirotechnikai termék forgalmazására hatóságunk 
területén, a végrehajtott ellenőrzés során a pirotechnikai árusítással kapcsolatban hibát nem 
észleltünk. 
 
2011. évben 191 közigazgatási eljárást folytattunk le. 
 
Év 2010 2011 
Közigazgatási bírság (126/130) db. 47 / 0 18 / 173 
Bírság összege 535.000 / 0 150.000 / 6.420.000 
 
c) Bűnügyi (Vizsgálati) tevékenység: 
 
A bűnügyi állomány 2011. évben 62 fő hivatásos rendszeresített státusszal rendelkezett.  
A rendszeresített létszámból a bűnügyi állomány az alábbi szervezeti megoszlás szerint 
teljesítette feladatait: 
    

Alegység megnevezése Év 
 2010. év/fő 2011. év/fő 
Vizsgálati Osztályvezető 1 1 
Vizsgálati Osztály, I. Alosztály 10 10 
Vizsgálati Osztály, II. Alosztály 9 9 
Bűnüldözési Alosztály 19 19 
Gazdaságvédelmi Alosztály 11 11 
Készenléti Alosztály 11 11 

Vizsgálati Osztály 
A Vizsgálati Osztály a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság 
önálló osztályaként, a kapitányságvezető-helyettes felügyeletével, a mindenkori törvényi és 
jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi a feladatkörébe utalt eljárások vizsgálatát.  
Az osztály két alosztályra tagozódik, önálló alosztályvezetőkkel, akik az osztályvezetőnek 
számolnak be az elvégzett munkáról, a vizsgálók fő tevékenységi köre a felderített 
elkövetőkkel kapcsolatban folytatott nyomozás során, a bűnelkövetés bizonyítása olyan 
módon, hogy az vádemelésre alkalmas legyen.  
Az osztály feladata többnyire lopás, testi sértés, zaklatás, garázdaság, ittas vezetés, 
kábítószerrel való visszaélés, tartás elmulasztás, okirat hamisítás bűncselekmények 
vizsgálatára terjed ki. Bonyolultabb cselekmények a foglalkozás körében elkövetetett 
veszélyeztetés, kiskorú veszélyeztetése, szemérem elleni erőszak, csalás és sikkasztás.  
A Vizsgálati Osztály által tavaly lezárt ügyek száma 1110 darab, ebből vádemeléssel lezárva 
547 darab. 
 
Bűnügyi Osztály 
Az osztály által tavaly lezárt ügyek száma 3722 darab, ebből vádemeléssel lezárva 140 darab. 

Bűnüldözési Alosztály 
Az alosztály elsősorban az ismeretlen elkövetők ellen indított eljárásokban igyekszik az 
elkövetők személyazonosságát, valamint a sorozat jellegű bűncselekményeket felderíteni, és 
ennek érdekében nyílt valamint operatív nyomozásokat folytat. A nagyobb fajsúlyú 
bűncselekmények elkövetése miatt indított eljárásokban, az elsődleges nyomozati 
cselekmények elvégzését az alosztály beosztottai hajtják végre - elfogás, házkutatás, 
kihallgatás és őrizetbe vétel, valamint előzetes letartoztatásra történő előterjesztés. 
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A bűnüldözési alosztály nyomozói 8 ügyben, 56 rendbeli elkövetést derítettek fel.  Az előző 
évhez hasonlóan 2011. évben is több esetben – a Vizsgálati Osztály leterheltsége miatt - az 
alosztály nyomozói folytatták le a teljes nyomozati és vizsgálati eljárást az általuk felderített 
bűnügyekben. 

Készenléti Alosztály 
Az alosztály nyomozóinak feladata, az illetékességi területünkön elkövetett bűncselekmények 
tetten ért elkövetőivel kapcsolatos, soron kívüli nyomozati cselekmények elvégzése, tanúk 
kihallgatása, adott esetben az előzetes letartóztatás elrendelésig történő ügyvitel. Az alosztály 
beosztottai folyamatosan végzik a fogvatartott személyek átkísérését, részt vesznek a fokozott 
ellenőrzések, bűnügyi-közrendvédelmi akciók, labdarúgó mérkőzések és egyéb biztosítások 
végrehajtásában. 
A feladatkörbe tartozik még az elkövetők felderítése, elfogása, előállítása, valamint a más 
rendőri szervtől érkezett bűnügyi megkeresések végrehajtása. A Külső-Szilágyi úti emberölés 
elkövetőjének felderítését az alosztály beosztottai hajtották végre.   
 
Gazdaságvédelmi Alosztály 
Az alosztály beosztottai végzik a kapitányság hatáskörébe tartozó gazdasági 
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények közül a sikkasztás, csalás, 
hitelsértés, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, számítástechnikai 
berendezések elleni bűncselekmények – továbbá a felsorolt bűncselekményekhez kapcsolódó 
eszköz cselekmények, közokirat hamisítás, magánokirat hamisítás – felderítését, bizonyítását. 
A felsorolt bűncselekmények nyomozása, vizsgálata szinte minden esetben különleges 
szakértelmet igényel.  
A kapitányság éves beszámolójához, a Belügyminisztérium által szolgáltatott 2010. évi és a 
2011. év I.-XII. hónap statisztikai adatait vettük alapul az alábbiak szerint. 
 
Ismertté vált bűncselekmények száma 2010. I-XII. hó 2011. I.- XII. hó Emelkedés/ 

csökkenés 
Regisztrált bűncselekmények száma: 3 164 4 096 +29,5% 
Regisztrált vagyon elleni bcs. száma:  2 285 2 937 +28,5% 
Lopások: 1 439 1 471 +2,2% 
Személygépkocsi lopások:  163 199 +22,1% 
Jármű önkényes elvétele: 88 69 -21,6% 
Gépkocsi feltörés: 268 214 -20,1% 
Betöréses lopás: 267 473 +77,2% 
Rablás: 83 64 -22,9% 
 
A 2008-ban bekövetkezett gazdasági válság negatív hatása napjainkban érzékelhető a 
legintenzívebben. A válság egyrészről hozzájárult egyes társadalmi csoportok, rétegek 
leszakadásához, elszegényedéséhez, a létbizonytalanság fokozódásához, másrészről 
hozzájárult új bűnelkövetési módok, bűnözési formák megjelenéséhez.  
Az elmúlt években a regisztrált bűncselekmények számában folyamatos emelkedés volt 
tapasztalható, a 2010. évi adatokhoz képest kapitányságunkon + 29,5 %-os. növekedést 
állapítottunk meg.  
Míg a szociálisan nehéz helyzetben lévők, alacsonyan iskolázottak, munkanélküliek 
leggyakrabban vagyon és közrend elleni bűncselekményeket követtek el, addig a tanult, jobb 
anyagi helyzetben lévők főleg gazdasági deliktumok elkövetőjévé váltak.  
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Mind a vagyon elleni, mind a személy elleni bűncselekmények tekintetében tendenciaként 
érzékelhettük az elkövetői magatartások erőszakosabbá, durvábbá válását, amelyet részben a 
válság miatti elbizonytalanodás, részben annak hatására bekövetkezett morális fellazulás 
következményeként értékelhetünk. Főleg a fiatalkorú elkövetőknél tapasztalható az egyre 
gyakoribbá váló motiválatlan agresszió megjelenése. A jogsértések számának emelkedésében 
szerepet játszott még az országosan is növekvő számot mutató utazó bűnözés terjedése, 
továbbá mai társadalmunkat nagymértékben jellemző környezet közömbössége. 
 
Betöréses lopás helyzetének értékelése: 
A betöréses lopások számában + 77,2 %-os növekedést mutat a statisztikai adatbázis. 2011. 
február hónaptól ugrásszerű emelkedést regisztráltunk a betöréses lopások számában. Az 
elemző-értékelő munka során feltárt bűnügyileg fertőzött területeken, az elkövetésre jellemző 
időpontokban, heti rendszerességgel fokozott ellenőrzéseket, akciókat hajtottunk végre egész 
évben. A fokozott rendőri jelenlét eredményeképpen, június hónapra jelentősen csökkent a 
betörések száma, valamint sorozat jellegű elkövetést - az elkövetők elfogásával egyidejűleg – 
derítettünk fel. A prevenció végrehajtása tekintetében nehézséget jelentett, hogy minden 
hónapban más területre összpontosult a fertőzöttség, ezért a folyamatos rendőri jelenlétet nem 
mindig tudtuk biztosítani a frekventált helyeken. Az Újpesti Önkormányzat segítségével a 
betörések által leginkább fertőzött területeken mobil infra kamerákat telepítettünk, melyek 
végpontjait a jövőben a térfigyelő központba kívánjuk bekötni.   
Az elkövetés kriminalisztikai jellemzői tekintetében, a korábbi időszakhoz képest jelentős 
változás nem történt, az elmúlt évekhez hasonlóan az elkövetés módszerére főként az 
ajtóbefeszítés, valamint a henger zártörés volt a jellemző, nyári időszakban a családi házas 
övezetekben, az éjszakai órákban a nyitott ajtón, erkélyajtón történő besurranás. A 
lakótelepeken jellemző a pincék, tárolók, az ipari telepeken az irodák, műhelyek feltörése. 
 
A gépjárműlopás, jármű önkényes elvételének helyzetértékelése: 
A személygépkocsi lopások száma 2011. évben +22,1 %-os emelkedést, a jármű önkényes 
elvétele – 21,6 %-os csökkenést mutat. 
2011. márciusától a személygépkocsi lopás nyomozása a BRFK. Bűnügyi Főosztály GBEO 
hatáskörébe tartozik, de a jármű önkényes elvétele, tehergépjármű lopások kerületi 
hatáskörben maradtak. A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában, a 
megelőzést és a felderítést nehezítő körülmények közé sorolható továbbá, hogy a gépkocsi 
lopások jellemzően nem területhez, hanem - a „megrendelő” által meghatározott - márkához 
és típushoz kötöttek. 
A bűnügyi elemző-értékelő tevékenység keretében, a súlyponti bűncselekmények 
kriminalisztikai jellemzőire kidolgozott számítógépes adatbázis alkalmazásával, úgynevezett 
kombinált szűrő munkát végzünk. A kombinált szűrő-munka a gépjárműlopás területhez, 
időponthoz, márka - típushoz kötődő elemzését végzi. Az értékelés eredménye alapján, a 
fertőzött területeken, a kiértékelt időpontokban, bűnügyi-közrendvédelmi akció, fokozott-
ellenőrzés keretében a rendőri jelenlét megerősítésével tettünk intézkedést a bűncselekmények 
visszaszorítására, az elkövetők elfogására.  
Újpest területéről főként Renault Megane, Suzuki Swift, Opel Astra típusú gépjárműveket 
tulajdonítottak el az elkövetők. 
2011. augusztus hónapban Budapest egyik legnagyobb, lopott járművek megszerzésére és 
elidegenítésére specializálódott orgazda hálózata került felszámolásra Újpesten. A telephelyen 
BMW, AUDI, és Mercedes típusú gépkocsik szétszedését és a komplett alkatrészeik 
értékesítését hajtották végre szervezetten.  A házkutatások során lefoglalásra került mintegy 
200 lopott gépjárműhöz tartozó rendszám, több száz értékesítésre átcsomagolt motorblokk, 
váltó és egyéb alkatrész.   
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Gépjármű feltörés helyzetértékelése: 
Kapitányságunk illetékességi területén a gépjármű feltörések száma -20,1 %-os csökkenést 
mutat. A kedvező eredmény legfőbb oka, hogy mintegy 50 rendbeli gépjármű feltörés miatt 
jogerős börtönbüntetésüket töltik annak az újpesti családnak a tagjai, akik gépjármű 
feltörésekre voltak specializálódva és ebből is éltek. Az elmúlt években sikerült feltérképezni 
azokat a területeket, ahol a gépjármű feltörések elkövetésére legalkalmasabb a környezet. 
Ezeken a területeken az elkövetés időpontjában mozgás általában nem tapasztalható, a 
parkolók többsége fákkal, bokrokkal övezett, több helyen nincs, vagy nem működik az 
éjszakai világítás, az elkövető cselekményét az adottságokból adódóan leplezetten tudja 
végrehajtani. Az elkövetők tevékenységét megkönnyíti a sértettek figyelmetlensége, melyet 
kihasználva általában azokat a járműveket törik fel, amelyekben a gépjármű tulajdonos az 
utastérben, látható helyen értéket hagyott. Jellemző értékek a gépjárműben hagyott laptop, 
GPS készülék, és autóstáska. A járőr  útiránytervekbe ezen területek  feltüntetésre kerültek, 
illetve  a napi közrendvédelmi eligazítások tartalmát képezik.  
 
A rablás bűncselekménnyel kapcsolatos helyzetértékelés, bűnmegelőzés: 
A rablások számának alakulása illetékességi területünkön igen kedvező tendenciát mutat, 
bűnmegelőző-bűnüldöző tevékenységünk eredménye a -22,9 %-os csökkenés. 
A korábbi évek rablási eseményeinek vizsgálata során arra a megállapításra jutottunk, hogy a 
közterületen gyermek és fiatalkorúak, valamint időskorúak sérelmére elkövetett rablásokat 
általában jól beazonosítható helyi elkövetők hajtják végre, akik között a fiatalkorú, vagy a 
fiatal felnőtt elkövetők vannak többségben. Kapitányságunkon a rablási ügyekkel egy előadó 
foglalkozik, aki több éves tapasztalatával hatékonyan dolgozik. Prevenciós munkánk 
keretében az illetékességi területünkön lévő kereskedelmi, vendéglátó-ipari, és egyéb 
egységeket szórólapokkal láttuk el, melyekben felhívtuk figyelmüket a megelőzésre, valamint 
a már sérelmükre elkövetett rablás esetén a teendőkre.   
 
Az értékelés során említést kell tennünk az úgynevezett trükkös lopások, valamint a 
nyaklánckitépés módszerével elkövetett bűncselekmények jellemzőiről, számának 
alakulásáról. 
 
Trükkös lopás: 
Az időskorúak sérelmére elkövetett un. trükkös lopások struktúrájában és dinamikájában 
2011. évben változás érzékelhető. Továbbra is jellemző elkövetési módszer, amikor az 
elkövető magát szolgáltató cégek munkatársának kiadva, megtévesztéssel jut a sértett 
lakásába, figyelmét elterelve tulajdonítja el értékeit. Új elkövetési módszerekkel is 
találkoztunk a vizsgált időszakban, ilyen például amikor az elkövető telefonon felhívja a 
sértettet és közli, hogy a családtagját baleset érte és az életmentő műtétre hivatkozva több 
esetben milliós nagyságrendű összeget csal ki. 2010. évben 90, 2011. évben  96 trükkös lopást 
regisztráltunk. A 2011. évben több esetben sorozat bűncselekményt derítettünk fel, 12 
bűnügyben 16 fő beazonosítása és bűntetőeljárás alá vonása történt meg.  
 
Nyaklánckitépés: 
A nyaklánckitépés a 2011. év kedvelt bűncselekményévé vált, főleg a nyári időszakra 
jellemző az elkövetés. Hatóságom illetékességi területén, nyaklánckitépés módszerével 
elkövetett lopás miatt 2010. évben 42 esetben, 2011. évben pedig már 65 esetben rendeltünk 
el nyomozást. A cselekmény elkövetőjének beazonosítása nehéz feladat, mivel a sértett az 
esetek többségében nem látja a tettest, ennek ellenére a bűnügyi és a közrendvédelmi 
szolgálat beosztottai 18 esetben, 16 fő elfogását foganatosították. 
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A szakemberek szerint a nyaklánckitépések elszaporodása mögött az áll, hogy a gazdasági 
válság kezdete óta többszörösére nőtt az arany ára, a tolvajok a lopott ékszerekért jó pénzt 
kapnak, a letépett nyakláncokat pedig a felvásárlók azonnal beolvasztják.  
 
Nyomozás eredményességi mutatók alakulása: 
 
Eredményességi mutatók %-ban 2010 I.-XII. hó 2011. I.-XII. hó 
Nyomozás eredményessége 43,6 35,5 
Személygépkocsi lopások nyomozás eredményessége 18,2 25,9 
Gépkocsi feltörés nyomozás eredményessége 3,8 5,0 
Jármű önkényes elvétele nyomozás eredményessége 8,7 12,2 
Betöréses lopás nyomozáseredményessége 5,1 1,3 
Rablások nyomozás eredményessége 40,0 24,6 
 
A felderítési mutatóval összefüggő eredményességi listán 2009. és 2010. évben elért 6. 
helyünket 2011. évben is sikerült megtartanunk. 
  
2011. évben több esetben sorozat bűncselekmény elkövetőit azonosítottuk be, azonban a 
nyomozást nem tudtuk a statisztikai zárás időpontjáig, vádemelésre alkalmas állapotban 
befejezni, mivel az ügyészség további nyomozati cselekmények elvégzését írta elő, így ezen 
ügyek esetében az eredményesség csak a 2012. évben fog mutatkozni. 
   
A személygépjármű lopás nyomozás eredményessége tekintetében emelkedő tendencia 
tapasztalható. Gépjárműlopás és jármű önkényes elvételének elkövetése miatt, összesen 7 fő 
elfogására került sor a vizsgált időszakban. 
 
A betöréses lopás nyomozás eredményessége tekintetében csökkenő tendencia tapasztalható. 
A kedvezőtlen eredményesség fő okaként fogalmazható meg, hogy 2011. évben ugyan 26 fő 
elkövetőt azonosítottunk be és vontunk eljárás alá, velük szemben a bűntetőeljárás – a 
bizonyítás során felmerülő nehézségek miatt – jelenleg is folyamatban van, így a statisztikai 
eredményesség a tárgyévben nem mutatkozik. 
 
A gépjármű feltörés eredményességi mutatója kedvezően alakult 2011. évben. Az 
eredményességünk mellett elmondható, hogy tárgyévben 10 fő ellen indítottunk 
büntetőeljárást, 1 fő tekintetében többrendbeli elkövetést állapítottunk meg. 
 
A rablás nyomozáseredményességi mutatója csökkenést jelez, azonban 2011. évben 19 fő 
elkövető került beazonosításra, akiket eljárás alá vontunk, több személlyel szemben sorozat 
jellegű elkövetés megállapítása folyamatban van. 
 
 
2011. évben regisztrált, - országos érdeklődésre is számot tartó - kiemelt ügyek ismertetése: 
2011. április hónapban elfogtuk a „pókemberként” elnevezett lakásbetörőket, E. Miklóst és S. 
Gábort, akik több esetben törtek be X. emeleti lakásokba a tetőről a lakás erkélyére –kötél 
nélkül- ereszkedve, az erkélyajtó befeszítésének módszerével. Elfogásuk több hónapon 
keresztül tartó akciók, és visszatérő ellenőrzések eredménye. Jelenleg 8 rendbeli elkövetéssel 
gyanúsítottuk meg E. Miklóst. 
 
2011. augusztus hónapban elfogtuk T. Simont és G. Viktort, akik illetékességi területünkön 4 
alkalommal idős személyek nyakából arany nyakláncot téptek ki, nevezettek jelenleg előzetes 
letartóztatásban vannak. 
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A kapitányság, nyomozást folytat D. Judit ellen csalás bűntett elkövetése miatt, nevezett 
2011. évben több esetben ígéretet tett a külföldre utazni szándékozó sértetteknek, hogy 
kedvezményes áron tud repülőjegyet szerezni. D. Judit a sértettektől a repülőjegyért kért 
összeget átvette, azonban a jegyet nem adta át, jelenleg több mint 100 sértett felderítése 
történt meg, nevezett személy előzetes letartóztatása mellett folyik a bűntetőeljárás. 
Az eddigi tanúkihallgatások alapján a kárérték 25.000.000,- Ft feletti, előreláthatólag az 
ügyben közel 150 sértett kihallgatását foganatosítjuk a közeljövőben. 
 
2011. december 07-én uzsora bűncselekmény elkövetése miatt bűntetőeljárás alá vontuk P. 
Mihályt, aki az eddigi adatok szerint 6 sértett rászorult helyzetét kihasználva, havi 50% -os 
kamatra adott kölcsönt. A sértettektől „biztosítékként” elkérte bankkártyájukat a pinkóddal 
együtt, melyek felhasználásával, több alkalommal vett fel készpénzt. 
 
A nyomozás eredményességét, valamint a bűnügyi munka minőségét, mértékét befolyásoló 
okok, körülmények, az eredményesség növelése érdekében tett és tervezett intézkedések: 
 
A ténylegesen nyomozói-vizsgálói feladatokat ellátó munkatársak fele kezdő, vagy maximum 
1-2 éves nyomozói, vizsgálói gyakorlattal rendelkezik. A szakmai tapasztalattal nem 
rendelkező kollegáknak a munkáját nem elegendő irányítani és felügyelni, nyomozásaikat 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az állomány szakmai munkájának és a szakmai 
színvonalának emelése végett 2 hetente oktatást tartottunk az új jogszabályokból, a 
jogesetekből levonható tapasztalatokból és az új kriminál-taktikai, technikai eljárások 
alkalmazásáról. Oktatóként külső személyeket - ügyészeket - is felkértünk előadások 
tartására. Az oktatásokat folyamatában 2012. évben is fenntartjuk. 
 
Az eredményes nyomozói munka növelése érdekében, továbbra is havi szintű bűnmegelőzési-
bűnüldözési akciókat, fokozott ellenőrzéseket tervezünk elrendelni, a heti rendszerességgel 
működő „a lakosság szubjektív biztonságának erősítésére„ kidolgozott fokozott ellenőrzések 
végrehajtása mellett. Térfigyelő kamerák további telepítést tervezzük az Újpesti 
Önkormányzat segítségével.  
Az Újpest FC labdarúgó csapatának szurkolóival spottereink napi kapcsolatot igyekeznek 
kiépíteni, hogy a szurkolói rendbontásokat időben meg lehessen előzni.  
Minden hónap végén írásos, összefoglaló értékelő jelentés készül az illetékességi területünkön 
elkövetett kiemelt bűncselekmények alakulásával kapcsolatban, melyben szükség esetén 
további bűnmegelőző feladatok kerülnek meghatározásra. 
 
d) Hivatali tevékenység: 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság Hivatala osztály jogállású 
szervezeti elem, rendszeresített létszáma 24 fő, a 2011. évben a hivatal szervezeti 
struktúrájában változás nem történt, 1 fő rendszergazdai státus nem volt betöltve. 
 
A hivatal 6 fő rendszeresített főügyeletesi státussal rendelkezik, melyből 1 fő 2011. január 6. 
óta tartósan távol van (veszélyeztetett terhesség, szülési szabadság, Gyed), valamint 1 fő 
nyugállományba vonult.  
A távollévő és hiányzó ügyeletes helyettesítésére a vizsgálati osztály állományából 1 fő tiszt 
került megbízásra. A főügyeletesek az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, és beosztáshoz 
szükséges szakmai gyakorlattal rendelkeznek, feladatukat folyamatosan jó szinten látják el.  
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A kapitányság rendszeresített létszáma 209 fő, ebből hivatásos 184 fő, köztisztviselő 2 fő, 
közalkalmazott 23 fő.  A betöltött létszám 149 fő hivatásos, 1 fő köztisztviselő, 22 fő 
közalkalmazott, melyből 16 fő próbaidős őrmester, a meglévő létszám a korábbi évhez 
viszonyítva 7 fővel csökkent. Jelentős problémát okoz a kapitányság állományából 
áthelyezéssel, vagy nyugdíjazással távozók pótlása, megfelelő helyettesítése, az elmúlt 
években történt státus elvonások.  
 
A közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések, valamint a rendőri intézkedések elleni 
panaszok vizsgálata alapján megállapítható, hogy az állampolgárok bizalommal fordulnak a 
rendőrhatósághoz, 2011. évben 28 fő jelent meg, míg a 2010. évben 27 fő jelent meg a 
kapitányságvezetői fogadónapon, az állampolgárok részéről 4 esetben érkezett köszönőlevél a 
kapitányság munkatársainak tevékenységével kapcsolatosan. 
 
A kapitányság a rendelkezésre álló technikai eszközeivel a rábízott feladatokat képes ellátni, a 
kapitányság gépjármű állománya az előző évhez viszonyítva egy személygépkocsival és egy 
segédmotoros kerékpárral csökkent, jelenleg 17 darab személygépkocsival, 1 darab kisbusszal 
rendelkezik a kapitányság.  
Adományozási eljárás keretében a kapitányság a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata részéről 4 darab HTC Touch Cruise T4242 típusú PDA készüléket, 3 darab 
Compaq Evo számítógépet, 1 darab Acer típusú laptopot és 1 darab Canon IP90V típusú 
nyomtatót kapott. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Közép-Magyarországi 
Gazdasági Ellátó Igazgatóság Információtechnológiai Osztály 5 darab monitort, 13 darab 
számítógépet és 1 darab kivetítő készüléket adott a kapitányság részére.   
A kapitányság jelenlegi számítógép állományának 40 %-a lecserélésre, korszerűsítésre szorul, 
további EDR rádiókra lenne szükség a biztosítási feladatok (sportrendezvények) ellátása 
érdekében.  
A feladatok ellátásához szükséges papír, irodaszer és nyomtatvány ellátás folyamatos, de 
rendkívül kevés.  
 
Március és április hónapban a kapitányság ügyfélfogadója, panaszfelvevő-, ügyeleti-, és 
pihenő helyisége, valamint a teakonyha felújításra került. Az épület külső és belső felújításra, 
valamint a nyílászárók, villanyvezetékek teljes cseréjére szorul, mivel az épület építése óta az 
említett felújítás, korábbi belső tisztasági festés, tetőszigetelés, és a személyszállító lift 
felújításán kívül az épület állagában pozitív változás nem történt. Október hónapban a 
kapitányság épülete munkavédelmi szempontból ideiglenesen alkalmas minősítést kapott, a 
vakolat omlik, az ablakok nem jól záródnak, vetemedtek, a tetőszerkezet több helyen beázik, a 
vezetékek nem bírják a növekvő terhelést, a személyszállító lift folyamatosan leáll, 
meghibásodik, mivel kb. 1,5 millió forintos panel cseréje vált szükségessé. A felmerülő hibák 
folyamatosan jelzésre kerültek az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság 
Közép-Magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatóság felé, valamint a munkavédelmi bejárások 
során a rögzítésük megtörtént.  
 
Az iratkezelést végzők a nagyszámú iratforgalom mellett megfelelően látták el feladatukat. A 
nyílt iratok tekintetében összesen 106147 darab iktatást végeztek, melyből 31971 darab (4291 
darab főszámon, 27680 darab alszámon) a bűnügyi iktatás. A bűnjelkezelői feladatokat a 
segédhivatal vezető látja el, a 2011. évben 1335 tárgyletét bevételezésére került sor, mely 
5174 tétel. A bűnjelek selejtezése és megsemmisítése az ügyészség bevonásával megtörtént, 
rendszeres a bűnjelek leadása a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalában. 
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A bűnjelkamra és az irattárak rendezettek és áttekinthetőek a megnövekedett irat és bűnjel 
mennyiség ellenére, de megfelelő további helyiségek hiányában a kialakult zsúfoltság nem 
elkerülhető. 
 
Kapitányságunk komoly figyelmet szentelt kommunikációs tevékenységére, ennek keretén 
belül kapcsolatot tartunk fenn a helyi médiák képviselőivel: Újpest Televízió, Újpesti Napló, 
Helyi Téma és Zsaru Magazin. A kapitányság kommunikációs megbízottja hetente 
tájékoztatja az Újpest Televízió nézőit és az Újpesti Napló, Helyi Téma és a Zsaru Magazin 
olvasóit az aktuális hírekről, a lakosságot érintő eseményekről, intézkedésekről. A helyi 
médiák munkájukkal folyamatosan segítik a rendőrség baleset- és bűnmegelőzési, valamint 
bűnüldözési tevékenységét. 
 
3. Összegzés: 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitánysága 2011. évben teljesíteni 
tudta a kitűzött célokat, a folyamatos létszámhiánnyal küzdő közrendvédelmi osztály 
intézkedési eredményei és a bűnügyi állomány felderítési mutatói valamint a kiemelt 
bűncselekmények elfogott elkövetőinek magas számadatai magukért beszélnek.  
Eredményt tudtunk elérni a lakossággal való kapcsolattartásban a bűnmegelőzés, 
balesetmegelőzés területén. Összességében megállapítható, hogy kapitányságunk feladatait az 
elöljárói elvárások során meghatározott célkitűzések alapján teljesítette, figyelembe véve a 
lakosság igényeit, javítva szubjektív biztonságérzetüket. 
  
Főbb célkitűzéseink a 2012. évre vonatkozóan: 
 
Az emberi élet védelméhez, a vagyonbiztonság megtartásához olyan közösségi rendőri 
tevékenységgel való hozzájárulás, amelynek középpontjában az emberi jogok tiszteletben 
tartása, a civil közösségekkel kialakított partneri együttműködés áll.  
Aktív és felelősségteljes szolgálatellátás, az illetékességi területünk közrendjének és 
közbiztonságának fenntartása, az állampolgárok biztonságérzetének érzékelhető javítására. 
A szakmai munka és az ehhez rendelt feltételek tervszerű, összehangolt párosítása, a működés 
feltételeinek optimalizálása, a gazdaságosság és takarékosság követelményeinek messzemenő 
figyelembevételével.  
A szakmai munka színvonalának emelésével erősíteni kívánjuk a polgárok rendőrségbe vetett 
bizalmát.  
Kiemelt feladatként kívánjuk kezelni a közrendet, közbiztonságot súlyosan zavaró 
cselekmények megelőzését és felderítését.  
A parancsnoki munka színvonalának szinten tartása, különös tekintettel az állomány 
megtartására. Az elemző-értékelő munka fejlesztése, hatékonyságának növelése. A lakosság 
szubjektív biztonságérzetének további javítása, a panaszok, bejelentések gyors, megfelelő 
színvonalon történő kezelése.  
A kapitányság épületében megkezdett belső felújítások folytatása a külső homlokzat 
renoválása és az épület nyílászáróinak cseréje mivel az épület állaga rendkívül rossz.  
A parancsnoki példamutatás fokozása, az ellenőrzési tevékenység következetes végrehajtása 
az erkölcsi-fegyelmi helyzet javítása érdekében. 
 
Budapest, 2012. március 22. 
                 Tisztelettel: 
 

  dr. Terdik Tamás r. őrnagy 
                       mb. kapitányságvezető 


