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I. A közbiztonsági helyzet értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények statisztikai adatait tartalmazó ENyÜBS egy 

követő jellegű statisztikai rendszer, amelyben az adatokat a nyomozás lezárását követően 

regisztrálják. A statisztikai adatok, nem a bűncselekmény elkövetésének időpontja szerint, 

hanem a bekerülés időpontja (év, hónap) alapján kerülnek elszámolásra.  

 

A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság évértékelő beszámolója az ENyÜBS statisztikai 

rendszer számadatait használva mutatja be a bűncselekmények számának alakulását, valamint 

a nyomozás eredményességét 2016. évre vonatkozóan.  

 

1.1.  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása (rendőri eljárásban 

regisztrált bűncselekmények az elkövetés helye szerint)    

2015. év 2016. év 

2138 2298 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számában az elmúlt évhez képest enyhe 

emelkedés tapasztalható, nagyságrendileg százhatvannal (7,5%) több bűncselekményt 

regisztráltunk 2016. évben. Az emelkedés oka a kerületi lakossággal folytatott kommunikáció 

alapján az állampolgárok több bejelentést tettek hatóságunkhoz, továbbá emelkedett a 

Rendőrkapitányság állományának saját észlelése alapján indított bűnügyek száma. 

1.2.  A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

(rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények az elkövetés helye szerint)    

Regisztrált bűncselekmények 

száma 

2015. év 2016. év 

Közterületen elkövetett 

bűncselekmények 

607 648 

Közterületen elkövetett 

bűncselekmények (a kiemelten 

kezelt bűncselekmények körében) 

390 370 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 6,8%-os növekedés mutatható ki. 

 

A közterületen elkövetett - kiemelten kezelt bűncselekmények körét - elemezve: 2015. évben 

390, míg 2016. évben 370 bűncselekményt regisztráltunk, ami 5,1% csökkenést mutat. 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények közül a garázdaság elkövetés száma az előző 

évhez képest csökkent, 2015. évben 147 garázdaságot regisztráltunk, 2016. évben 118 ilyen 

jellegű bűncselekmény történt. A garázdaság bűncselekmény számának csökkenése 

köszönhető annak, hogy a Budapest IV. kerület - Újpest Önkormányzata által kiépített 

térfigyelő rendszer az inkriminált helyeken került elhelyezésre, valamint a hatékonyabb 

közterületi jelenlét preventív hatással bír. 
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1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása 

(bűnügyi fertőzöttség) 

 

 2015.év. 2016. év 

Regisztrált bűncselekmények 100 
ezer lakosra vetített aránya 

2113,0 2262,7 

 
A 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma a bűnügyi fertőzöttség 

mérőszáma.  

A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2015. évben 2113,0 

bűncselekmény jutott 100 ezer lakosra, míg 2016-ban 2262,7. A 2016. évben 150 

bűncselekménnyel jutott több 100 ezer lakosra, mely számadat vonatkozásában 

megállapítható, hogy a növekedés mértéke elenyésző, kapitányságunk illetékességi területe a 

bűnügyi fertőzöttség vonatkozásában Budapest szinten az egyik legbiztonságosabb kerület. 

 

 
1.4.  A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált 

kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye 
szerint regisztrált bűncselekmény alapján) 

Regisztrált bűncselekmények 
száma 

2015. év. 2016. év. 

Kiemelten kezelt 
bűncselekmények összesen 

1264 1143 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében csökkenő tendencia mutatható ki, 9,6%-os 

csökkenést értünk a 2016. évhez viszonyítva (1264-ről 1143-ra). 

 
Regisztrált bűncselekmények 

száma 

Bűncselekményenkénti bontás 

2015. év 2016.év 

Lopás (betöréses lopásokkal együtt) 854 730 

Lakásbetörés 142 145 

Személygépkocsi lopás 58 44 

Zárt gépjármű feltörés 40 34 

Rablás 15 11 

Testi sértés 118 126 

Súlyos testi sértés 65 67 

Kiskorú veszélyeztetése 8 4 

Garázdaság 147 118 

Orgazdaság 3 5 

Rongálás 91 115 

Kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények (terjesztői 

magatartások tekintetében) 

6 7 

Jármű önkényes elvétele 11 4 
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Jelentős eredményként értékelhető, hogy a lopások száma az elmúlt 5 évben folyamatosan 

csökkent, 2015. évben 854 lopást regisztráltunk, míg 2016. évben 730-at, mely az előző évhez 

képest számottevő 14,5%-os csökkenést jelent.  

 

A regisztrált lakásbetörések száma 2015. évben 142 volt, 2016. évben 145, mely számadat 

bűnügyi szempontból stagnálásként értékelhető.  

   

A regisztrált személygépkocsi lopások számában az elmúlt öt év adatait figyelembe véve 

2016. évben következett be a legkedvezőbb változás, összesen 44 személygépkocsi lopást 

regisztráltunk. A 2015. évi adatok alapján 58 ilyen jellegű bűncselekmény történt, 2016. 

évben a személygépkocsi lopások terén 24%-os csökkenést értünk el. 

A regisztrált zárt gépjármű feltörés esetében az elmúlt hét év adatait elemezve megállapítható, 

hogy 2010. évben a bűncselekmények száma 268 volt, majd folyamatos csökkenés 

következett be. 2016. évben mindössze 34 zárt gépjármű feltörését regisztráltuk, a 2015. 

évben elkövetett 40 bűncselekményhez képest 15%-al kevesebb ilyen jellegű cselekmény 

történt illetékességi területünkön. 

A regisztrált rablások számában is kedvező változás következett be az elmúlt hét évhez 

viszonyítva. 2010. évben 83 rablást regisztráltunk az illetékességi területünkön, míg 2016. 

évben csupán 11-t. A 2015. évi adatokhoz viszonyítva is csökkenést értünk el, 15 db rablást 

regisztráltunk, 2016 évben pedig 11-et. 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények tekintetében a testi sértés 6,8%-

os növekedést mutat, 2015. évben 118, míg 2016. évben 126 bűncselekményt regisztráltunk. 

A súlyos testi sértés esetében 3%-os növekedés állapítható meg az előző év adataihoz képest. 

2015. évben 65, míg 2016. évben 67 bűncselekményt regisztráltunk a kerületben. 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény vizsgálatánál megállapítható, hogy 2015. évben 8, 

2016. évben 4 esetet regisztráltuk.  

A regisztrált garázdaságok számában is kedvező eredményt értünk el 2016. évben, a 

bűncselekmények száma az előző évi 147-ről 118-ra csökkent, mely 19,7%-os csökkenést 

jelent. 

A regisztrált orgazdaság száma a 2015. évi 3-ról 2016. évben 5-re emelkedett. 

A regisztrált rongálások számának alakulásának vizsgálata során megállapítható, hogy az 

2015. évben 91, míg 2016. évben 115 bűncselekmény került regisztrálásra, mely 26,4%-os 

növekedést jelent. A növekedés okaként megfogalmazható, hogy a térfigyelő szolgálat feladat 

végrehajtása során észlel olyan bűncselekmények elkövetését is, melyeknél a sértett nem tesz 

feljelentést, saját észlelés alapján azonban elindítjuk a büntetőeljárást. 
 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában 2016. évben a kábítószer-

kereskedelem bűncselekmény tekintetében fokoztuk felderítő tevékenységünket. A 

célirányos, támadó jellegű fellépés eredményeként 2016. évben 7 esetben került regisztrálásra 

ilyen bűncselekmény. 

 

A regisztrált jármű önkényes elvétele bűncselekmények számában kedvező változás 

következett be 2016. évben. Számuk 2015. évben 11-ről 2016. évben 4-re csökkent.  
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Összességében a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló 

bűncselekmények tekintetében csökkenés volt tapasztalható 2016. évben, mely jó 

eredménynek tekinthető. 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a segítségnyújtás elmulasztása 

bűncselekmény vonatkozásában 2015. évben 8, 2016. évben 3 bűncselekmény került 

regisztrálásra. 
 

A cserbenhagyás bűncselekményt 2015. és 2016. évben nem regisztrálunk. 

 

Hatóságunk illetékességi területén lévő egyik panzióból lopásról érkezett bejelentés 2016. 

november 19-én. A panzió biztonsági kamerája rögzítette, amint egy férfi 03 óra 50 perckor a 

recepciós pult előtt lezárt rácsot kiszedte és a pultban elhelyezett 5 db sörös korsót, benne 65 

ezer forinttal eltulajdonította.  

A nyomozók a felvételeken látható személy vonatkozásában adatgyűjtést végeztek, mely 

során megállapították, hogy a panzió egyik vendége az elkövető, aki az előző nap jelentkezett 

be. A beazonosított 34 éves elkövető a bejelentett lakhelyén nem tartózkodott, ellene 

elfogatóparancs kiadásáról határoztunk. November közepén, Káposztásmegyer területén több 

estben érkezett bejelentés hatóságunkhoz kerékpár lopásról. 

 A cselekményt minden esetben biztonsági kamera rögzítette. A nyomozók a felvételek 

elemzése során az elkövető személyében felismerték azt a férfit, aki a panzióban történt lopást 

elkövette.  

A rendőrök a rendelkezésre álló erők, eszközök bevetésével, adatgyűjtéssel, valamint a 

rendészeti állománnyal történt összehangolt akció keretében Budapest VIII. kerületében, a 

férfi barátnőjének lakásában elfogták és a kapitányságra előállították a férfit. Gyanúsított 

kihallgatása során a 34 éves elkövető részletes beismerő vallomást tett, további 

bűncselekmények elkövetését ismerte el a rendőröknek, melyeket Budapest több kerületében, 

illetve Pest megye egyes településein követett el. Főként kerékpárokat tulajdonított el 

közterületekről, tárolókból, illetve építkezésekről különféle szerszámgépeket. Az eljárás 

jelenleg nyomozati szakban van. 

 

A fentiekben összefoglalt bűncselekmény esetében jól látható, hogy az eredményes felderítés 

(kiemelten a sorozat jellegű elkövetéseknél) elengedhetetlen feltétele az összehangolt 

bűnügyi-rendészeti munka, a rendelkezésre álló erők-eszközök szakszerű igénybevétele, az 

akár több napon keresztül tartó adatgyűjtés, adatelemzés. 

A Budapest IV. kerületi rendőrkapitányság a 2016. évi bűnüldöző tevékenységét az előző 

évben meghatározott feladatok figyelembevételével, a hatályos jogszabályok és belső normák 

alapján a szakmai és az egyre növekvő társadalmi igényeknek való megfelelés szellemében 

végezte. A Rendőrkapitányság illetékességi területének adottságait figyelembe véve az 

állampolgároknak az élethez, a testi épséghez, a meglévő vagyonukhoz fűződő alapvető 

jogaiknak biztosítását, a szubjektív biztonságérzet emelését, a jogsértések megelőzésére 

hangsúlyt helyezve, a gyors reagálást biztosító, kellően felkészült, differenciáltan 

szankcionáló, törvényesen végrehajtott rendőri intézkedésekkel hajtotta végre. 
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1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 

kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó- 

nyilvános információk rövid összefoglalása. 

 

A Bűnügyi Osztály, egy 2011. évben történt betöréses lopás elkövetőjét azonosította be 2016 

áprilisában.  A 30 éves L.J. 2011. december 4-én 10 óra és 15 óra közötti időben a Budapest 

IV., Tinódi utca egyik fölszinti lakásának ablakát befeszítette, majd a lakásba bejutva műszaki 

cikkeket, készpénzt és arany ékszereket tulajdonított el.  A lopással egymillió ötszázezer 

forint kár keletkezett. A betörés észlelését követően a nyomozók által végzett pontos, 

szakszerű szemle eredményezte az elkövető beazonosítását. 

Az elkövető, a hatóság által ismert lakóhelyén nem tartózkodott, ezért ellene elfogatóparancs 

kiadására került sor. 

 

Három férfi, 2016. május 31-én a déli órákban gépjárművel közlekedett a Budapest IV., 

területén, a Fóti úton haladva észrevettek egy idős nőt, aki egy családi házhoz érkezve, annak 

kapuját nyitotta ki. Két férfi kiszállt az autóból, majd a kapun belül tartózkodó sértetthez 

siettek, és a kerítésen átnyúlva az idős nő nyakából az egyik férfi kitépte az arany nyakláncát. 

Ezt követően a gépjárműben várakozó harmadik társukhoz futottak, majd távoztak a 

helyszínről. 

A rendőrök a bűncselekmény helyszínén és annak közelében adatgyűjtést végeztek, mely 

során sikerült beazonosítani azt a gépjárművet, mellyel a három férfi a bűncselekményt 

követően távozott.  

A nyomozók a 30 éves P.I. és a 39 éves V. L. rövid időn belül elfogták, és gyanúsítottként 

hallgatták ki. 

 

 Az eljárás során elvégzett nyomozati cselekmények eredményeként sikerült beazonosítani a 

bűncselekmény harmadik elkövetőjét a 30 éves L.J, aki azonos a 2011. évben elkövetett, 

fentiekben leírt betörés elkövetőjével. L. Jánost a rendőrök lakóhelyén nem találták, ellene 

elfogatóparancs kiadásáról határoztunk. 

A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság járőrei L.J. szemben a Budapest VIII. kerületben 

intézkedést kezdeményeztek, mely során megállapították, hogy nevezett ellen több hatóság is 

elfogatóparancsot adott ki. Elfogását követően lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt 

gyanúsítottként hallgattuk ki. 

Mindkét büntetőeljárás jelenleg vizsgálati szakban van. 

 

2016. december 16-án 14 óra 40 perc körül a Budapest IV., Szekfű Gyula utcai lakása előtt 

járó motorral, nyitott állapotban hagyta az autóját tulajdonosa, amíg bement az ingatlanba. Ezt 

az alkalmat használta ki egy férfi, aki addig beült a kocsiba és elhajtott vele. 

A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és a személygépjármű tulajdonosának 

részletes személyleírása alapján beazonosították az elkövetőt, a korábbi intézkedések során 

ismert 28 éves D.G. 

A járőrök a környék utcáit átvizsgálták és a gépjárművet a Budapest IV., Tímár utcában 25 

perc alatt megtalálták, ezt követően a gépkocsi feltalálási helyének közelében az elkövető 

elfogása is eredménnyel járt. A hatóság elé állítást követően D.G. gyanúsítottként lett 

kihallgatva lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, az eljárás jelenleg 

vizsgálati szakban van. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése  

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

Nyomozás-eredményességi 
mutató (%) 

 

2015. év. 

 

2016. év. 

Összes rendőri eljárásban 
regisztrált bűncselekmény 
Nyomozás-eredményességi 
mutató (%) 

 

44,5 

 

47,5 

 

Kedvezően alakult a nyomozás eredményességi mutató, az összes bűncselekmény 

vonatkozásában elért 47,5 %-os eredmény a 2015. év 44,5%-os mutatóhoz képest növekvő 

tendenciát jelent. 
 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 

Nyomozás-eredményességi 
mutató (%) 

2015. év. 2016. év. 

Közterületen elkövetett 
bűncselekmények nyomozás-
eredményességi mutató (%) 

54,0 62,9 

Közterületen elkövetett 

bűncselekmények (a kiemelten 

kezelt bűncselekmények 

körében) nyomozás-

eredményességi mutató (%) 

 

31,3 

 

38,2 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményessége tekintetében 2015. 

évben 54%-ról, 2016. évben 62,9%-ra emelkedett a mutató. A mutató kedvező alakulásának 

egyik okaként fogalmazható meg, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit folyamatos 

elemezzük, a bűncselekmények észlelésekor a gyors, összehangolt rendőri erők alkalmazása 

az elkövetők elfogását, illetve beazonosítását eredményezi. 

 

Közterületen elkövetett bűncselekmények - a kiemelten kezelt bűncselekmények körében – 

nyomozás-eredményességi mutatója szintén emelkedett: 31,3%-ról 38,2%-ra.   

 

2.3.  A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten 

kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 
Nyomozás-eredményességi 

 mutató (%) 
2015. év. 2016. év. 

Kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozás-
eredményességi mutató (%) 

31,7 34,3 
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Nyomozás-eredményességi 

mutató (%) 

Bűncselekményenkénti bontás 

 

 

2015. év 

 

 

2016.év 

Lopás (betöréses lopásokkal együtt) 13,9 22,7 

Lakásbetörés 17,9 4,7 

Személygépkocsi lopás 5,4 2,4 

Zárt gépjármű feltörés 2,5 15,4 

Rablás 50,0 54,5 

Testi sértés 67,8 61,0 

Súlyos testi sértés 57,1 48,9 

Kiskorú veszélyeztetése 44,4 27,8 

Garázdaság 73,1 65,4 

Orgazdaság 37,5 33,3 

Rongálás 31,2 20,8 

Kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények (terjesztői 

magatartások tekintetében) 

 

60,0 

 

75,0 

Jármű önkényes elvétele 78,6 66,7 

 

 

A vagyon elleni bűncselekmények közül a lopások nyomozás eredményességi mutatója 

jelentősen emelkedett 2015. évben 13,9%-ról 2016. évben 22,7%-ra. 

 

A lakásbetörések vonatkozásában 2016. évben a nyomozás eredményességi mutatóban 

csökkenés tapasztalható. A 2015. évi 17,9 %-os eredményességhez viszonyítva 2016. évben 

4,7%-os eredményességet értünk el. 

 

A személygépkocsi lopások nyomozás eredményességi mutatója 2015. évben 5,4%-ról 2016. 

évben 2,4%-ra csökkent.  

 

A zárt gépjármű feltörések esetében a nyomozások eredményessége vonatkozásában jelentős 

emelkedés tapasztalható, 2015. évben 2,5%-ról 2016. évben 15,4%-ra emelkedett a nyomozás 

eredményességi mutatónk. 

 

A rablás 2016. évben elért 54,5%-os nyomozás eredményességi mutatóban emelkedés 

tapasztalható az előző időszak 50%-os adataihoz viszonyítva, az elmúlt három év adatait 

elemezve megállapítható, hogy 2016. évben értük el a legkedvezőbb nyomozás 

eredményességi mutatót. 

 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények tekintetében a testi sértés 

nyomozás eredményességi mutatója 2015. évben 67,8%-ról  2016. évben 61%-ra csökkent.  A 

súlyos testi sértés vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató 2015. évben 57,1%-

ról, 2016. évben 48,9%-ra csökkent. A deliktumok vonatkozásában csökkenés tapasztalható 

2016. évben.  

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatójában csökkenés 

figyelhető meg: 2015. évben 44,4%-ról 2016. évben 27,8%-ra csökkent. 
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A garázdaság nyomozás eredményességi mutatója 2015. évben 73,1%-ról, 2016. évben 

65,4%-ra csökkent. 

 

Az orgazdaság nyomozás eredményességi mutatója 2015. évben 37,5%-ról 2016. évben 

33,3%-ra csökkent. 

 

A rongálás bűncselekmény esetében 2015. évben 31,2%-os eredményes nyomozást értünk el, 

2016. évben 20,8%-ot teljesítettünk. 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények –a terjesztői magatartások tekintetében - 

nyomozás-eredményességi mutatója 60%-ról 75%-ra emelkedett. 

 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmény nyomozás-eredményességi mutatója 78,6%-ról 

66,7%-ra csökkent. 

 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

2013. évtől az ismeretlen személy által elkövetett tulajdon elleni szabálysértések felderítését, 

valamint az előkészítő eljárásban való közreműködést a BRFK IV. kerületi 

Rendőrkapitányságon a Körzeti Megbízotti Alosztály végzi.  

A hely és személyi ismerettel rendelkező tapasztalt körzeti megbízottak hatékonyan látják el 

feladatukat.  

4.  A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

Közúti közlekedési baleseti adatok az elsődleges adatok alapján. 

 

 2015. év 2016. év 

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 

száma 

138 156 

Halálos közúti közlekedési balesetek 2 3 

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek 25 36 

Könnyű sérüléses közlekedési balesetek 111 117 

 

A közlekedési balesetek statisztikai táblázatának adatait értékelve megállapítható, hogy 

személy sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma kismértékben növekedett. A 

halálos balesetek száma 1-el, míg a súlyos és a könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 

száma kismértékben növekedett. 

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a 

visszaszorítás érdekében tett intézkedések) 

Az illegális migráció 2016. évben nem érintette a IV. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi 

területét. 2016. évben 26 fő irreguláris migránssal szemben történt rendőri intézkedés. 

Illegális szálláshelyről valamint embercsempészetre utaló tevékenységről bejelentés nem 

érkezett a kapitányságra.    

 

6.  A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és 

a mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtása). 
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A BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén a migrációs háló üzemeltetése 

folyamatos. Az illegális migráció 2016. évben nem érintette a IV. kerületi Rendőrkapitányság 

illetékességi területét. 

 

 

II. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett 

intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága. 

 

Közterületi jelenlét terén a kiadható legnagyobb óraszámban és a legtöbb fővel vagyunk jelen 

a kerület azon részein, ahol a közbiztonsági helyzet adatai és a bűnügyi ponttérkép adatai ezt 

leginkább indokolttá teszik.  Az Újpest Központban hétköznapokon egy fő rendőr és egy fő 

közterület felügyelő lát el közös szolgálatot a rablások, lopások és időskorú személyek 

sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése, továbbá a lakosságot leginkább irritáló 

közterületen alkoholfogyasztás és koldulás szabálysértés megelőzése és megszakítása 

céljából. Kiemelt idegen forgalmi terület az illetékességi területünkön nincs. A nyári 

időszakban a Ramada Hotel és az Aquaworld Wellness komplexumban főleg külföldi 

vendégek megjelenésével a forgalom megnő, mely kapcsán gépkocsizó járőrök visszatérő 

ellenőrzéssel felügyelik a rendet.        

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok 

eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására 

vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése.  

 

 2015. év 2016. év 

Elfogások száma 1 189 1077 

Előállítások száma 940 582 

Büntetőfeljelentések 787 762 

Helyszíni bírsággal sújtott 

személyek száma (fő) 

1 981 1482 

Pozitív eredményű 

alkoholszonda alkalmazások 

száma 

100 144 

 

Az elfogások és előállítások száma csökkent, mely részben, az eredményes prevenciós 

tevékenységünknek köszönhető.  Továbbá az előállítások számának csökkenése 

visszavezethető a személyi azonossággal kapcsolatos előállítások számának minimálisra 

csökkentésével. A büntető feljelentések száma minimális visszaesést tükröz. A helyszíni 

bírságok száma csökkent, de ez betudható a differenciált rendőri intézkedések bevezetésének, 

a kisebb súlyú szabálysértések esetében az állomány a figyelmeztetés szankciót alkalmazza.  

 

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogása és a bűncselekménnyel 

gyanúsítható személyek előállítása tekintetében fővárosi szinten még mindig kiemelkedő 

helyet foglal el a rendészeti osztály, szabálysértési tevékenységének mutatói alapján kiemelt 

figyelmet fordítunk a közrendvédelmi szabálysértéseket elkövetőkkel szembeni intézkedések 
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előtérbe helyezésére, amely erősíti az állampolgárokat irritáló közterületi szabálysértések 

visszaszorítását ezzel növelve a lakosság szubjektív biztonság érzetét.   

   

A közterületi szolgálatteljesítés hatékonysága érdekében Újpesti Közterület Felügyelettel, a 

BRFK és az Újpesti Önkormányzat által megkötött szerződés alapján felállított térfigyelő 

szolgálat ellátásával, amely során 1 fő rendőr és 1 fő közterület felügyelő lát el napi 12 órában 

gyalogos szolgálatot Újpest - Központban és környezetében.    

 

A térfigyelő szolgálatban reagáló erőként 2016. évben 2 fő gépkocsizó járőr lát el szolgálatot 

a frekventált időszakban heti 5 napban 120 órában, az Újpesti Önkormányzattal megkötött 

szerződés alapján. 

 

2016. évben az elemző értékelő munka során meghatározott frekventált időszakban 

közrendvédelmi és bűnügyi akciót 9 esetben 216 órában hajtottunk végre, amely során 5 

személy került elfogásra továbbá 1 személlyel szemben helyszínbírságot szabtunk ki.  

 

2016-ben 2 esetben hajtottunk végre a IV. kerület egészére kiterjedő „Százan Újpestért” 

elnevezésű közrendvédelmi – közlekedési és bűnügyi fokozott ellenőrzést. A fokozott 

ellenőrzés kiterjedt a ki és bevezető utak egyidejű ellenőrzésére, telephelyek ellenőrzésére, 

frekventált területek ellenőrzésére, helyi körözött személyek felkutatására. A végrehajtásba 

bevontuk az Országos Munkaügyi Főfelügyelőséget, az Újpesti Közterület-felügyeletet és az 

Újpesti Polgárőr egyesületeket. A fokozott ellenőrzésekben alkalmanként 100-110 fő vett 

részt. Az akciókban 16 főt értünk tetten és elfogtunk, 15 főt előállítottunk, 7 fővel szemben 

szabálysértési feljelentést tettünk, 15 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, 1 fővel 

szemben közigazgatási bírságot szabtunk ki, 1 fővel szemben biztonsági intézkedéssel éltünk 

továbbá 852 fő igazoltattunk és 308 gépjármű ellenőrzést hajtottunk végre.  

 

 

A Készenléti Rendőrség megerősítő erőinek feladatellátásával kapcsolatos eredmények 

összegzése: 

 

A sportrendezvények rendőri biztosítását a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtjuk végre. 

 

A lakosság szubjektív biztonság érzetét javító és a kiemelt bűncselekmények visszaszorítása 

érdekében a Készenléti Rendőrség 2016. évben is nagymértékben hozzájárult a közterületek 

rendjének és a kiemelt bűncselekmények megelőzésében a bűnügyileg frekventált 

lakótelepeken, tömegközlekedési járatok végállomásain. A közterületen megjelenő 

megemelkedett rendőri jelenlét hatására a rablások, lakásbetörések gépkocsi feltörések 

jelentős mértékben visszaestek.  

 

 

3. A rendezvénybiztosítások. 

 

2016. évben a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítása nem volt a IV. 

kerület területén.  

 

2016. évben az előző évhez hasonlóan jelentős számú sportrendezvényt biztosítottunk, 

amelyből több kiemelt biztonsági kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés volt. A labdarúgó 

mérkőzések biztosítása során történt szurkolói rendbontások esetén azonnal reagáltunk, több 



11 
 

 

személlyel szemben intézkedtünk, melynek során elfogásokat és előállításokat hajtottunk 

végre, valamint szabálysértési feljelentéssel éltünk.   

Sportrendezvények biztosításán felül kiemelkedő számban - hasonlóan a tavalyi évhez - más 

egyéb rendezvények biztosítását hajtottuk végre sikeresen, amelyek jelentős része a politikai 

pártok által bejelentett szórólaposztások, önkormányzat által szervezett közterületi 

rendezvények, vásárok, vallási ünnepekkel kapcsolatos rendezvények visszatérő ellenőrzése 

volt. A korábbi évek tapasztalatait már a szervezés időszakában figyelembe vettük, a 

társszervekkel, és a szervezőkkel való hatékonyan együttműködve, a szurkolók irányába 

történő kommunikáció segítségével hajtottuk végre.  

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évben végrehajtott rendezvénybiztosítások 

végrehajtása eredményes volt, a végrehajtott rendőri intézkedések jogszerűen, szakszerűen és 

arányosság törvényi feltételeit betartva történtek. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett 

rendőri intézkedések). 

 

2016. évben a Budapesti – Rendőr főkapitányság illetékességi területén katasztrófa illetve 

vészhelyzet nem következett be, ezért ilyen jellegű rendőri feladatok végrehajtása nem vált 

szükségessé.  

 

 

5. Körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése:  

 

A Rendészeti Osztályon 21 körzeti megbízotti státusz van rendszeresítve. 

  

A körzeti megbízotti állomány végrehajtja a nem bűnügyi megkereséseket, lakcím 

kutatásokat. A tulajdon elleni szabálysértések lefolytatása érdekében elvégzi az előkészítő 

eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket. Az iskola rendőre program keretében a 

körzeti megbízottak rendszeresen kapcsolatot tartanak fenn az iskolaigazgatókkal, oktatásokat 

tartanak a közlekedési előadóval közösen osztályfőnöki órákon közlekedési és bűnmegelőzési 

témakörökben, ellátják az iskolakezdéssel összefüggő közlekedésrendészeti feladatokat a 

közlekedési szempontból frekventált iskoláknál. Kapcsolattartás keretében rendszeresen 

tartják a kapcsolatot a bérházak gondnokaival, üzletek alkalmazottaival és a hajléktalan 

szállókon dolgozó szociális munkásokkal, vallási vezetőkkel és a helyi önkormányzati 

képviselőkkel.  

 

Bűnügyi, közrendvédelmi és közlekedési akciókat, fokozott ellenőrzéseket hajtanak végre 

önállóan és a bűnügyi szolgálattal közösen. A körzeti megbízottak számos esetben 

polgárőrség tagjaival látnak el közös szolgálatot, ezzel is elősegítve a közterület 

ellenőrzésének lefedettségét. 

 

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése. 

 

A rendészeti osztály I. napszakban 2 gépkocsizó járőrt, a II. napszakban 1 gépkocsizó járőrt 

biztosít a BRFK TIK alárendeltségébe az állampolgári bejelentésekre történő rendőri 

intézkedések végrehajtása érdekében. 2016. évben a reagáló erő összesen 4600 küldést 

hajtottak végre az Észak – Pesti régióban. 

 



12 
 

 

 
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi 
tevékenység, kábítószer-rendészet) 

 

Személy- és vagyonőri, valamint magánnyomozói engedélyügyi eljárások 

 

A 2005. évi CXXXIII. törvény alapján állítjuk ki az igazolványokat, illetve engedélyeket. Ez 

a törvény szigorú feltételekhez köti az igazolványok kiadását, valamint határozott idejű 

érvényességi időt (5 év) szab meg. 

 

A személy- és vagyonvédelmi működési engedély illetve szakmai igazolvány visszavonások 

száma a tavalyi évhez képest kis mértékben emelkedett, vagyonvédelmi rendszert szerelő-

tervező, valamint magánnyomozói tevékenység megtiltásainak száma hasonló az előző 

évihez. A társas-, illetve egyéni vállalkozásokkal és az igazolványosokkal szemben 

alkalmazott szankciók (figyelmeztetés, felügyeleti bírság) száma is megnőtt. 2016. évben 

bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás kezdeményezésére is sor került. Az 

igazolványosok által benyújtott kérelmek és az így kiadott igazolványok száma jelentősen 

megnőtt a tavalyi évhez képest. 

 

Ez annak tudható be, hogy a kártyaformátumú igazolványok kiadását követően – az öt éves 

érvényességi időt figyelembe véve – 2016. évben tömegesen járnak le a kiadott igazolványok. 

A rendőrkapitányság illetékességi területén személy- és vagyonvédelmi tevékenység 

végzésének hatósági ellenőrzése illetékességből, csak saját keletkezésű ügyben történt. A 

Rendészeti Osztály személy- és vagyonőrök tekintetében labdarúgó mérkőzés biztosításával 

kapcsolatos helyszíni ellenőrzést jóval nagyobb számban hajtott végre, mint 2015-ben. 

Hatóságom az ellenőrzési jegyzőkönyvek másolatát az igazolványosok ügyiratához csatolta, 

illetve megküldte az illetékes hatóságoknak. Társas- és egyéni vállalkozások ellenőrzését az 

Igazgatásrendészeti Osztály elvégezte. A területen két hivatásos munkatárs dolgozik, akiknek 

feladata még a figyelmeztető jelzések és a pirotechnikai termékek árusításának engedélyezése 

és a felhasználás tudomásul vétele, valamint a közigazgatási bírság végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 

Közigazgatási bírsággal, figyelmeztető jelzéssel, pirotechnikával kapcsolatos eljárások 

 

2009. évben az 1988. évi I. törvény alapján a közigazgatási eljárás hatóságunk hatáskörébe 

került. A 2015. évben indult közigazgatási eljárások számához képest 2016. évben már a mai 

napig több eljárás indult, mely emelkedés az Újpesti Közterület-felügyelet által a térfigyelő 

kamerák kihelyezésével rögzített, kiszabott és meg nem fizetett távollétes helyszíni bírságok 

miatt indult közigazgatási eljárásoknak tudható be. Figyelmeztető jelzéssel kapcsolatban 

2016. évben az előző évhez viszonyítva fele annyi kérelem került beadásra, melynek oka, 

hogy a hatóságom illetékességi területén nagy gépjármű flottával rendelkező ügyfél a 

gépjárműveinek nagy részére már a 2015. évben igényelt és kapott figyelmeztető jelzést. A 

2016. évben benyújtott kérelmeknek is minden esetben helyt adott Hatóságom. 

 

A pirotechnikai termék felhasználásra tett bejelentések és tudomásul vételek száma érdemben 

nem változott. Jelenleg egy bejelentett árusítóhely működik illetékességi területünkön. 
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Szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások 

  

2012. évi II. tv. (Szabs. tv.) alapján folytatott szabálysértési eljárások, szabálysértési 

előkészítő eljárások (elzárással is sújtható szabálysértések), gyorsított bírósági eljárások, 

helyszíni bírság végrehajtási eljárások számának alakulásában jelentős mértékű változás nem 

tapasztalható az előző évekhez viszonyítva. 

A szabálysértési előkészítő eljárások felderítésének, bizonyításának eredményességéhez az 

elkövetők kilétének beazonosításához nagymértékben hozzájárul a közterületen elhelyezett 

kamerák számának jelentős növekedése. 

 

 
8. A bűn- és baleset-megelőzés 

A bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása és a szükséges intézkedések végrehajtása 

érdekében – a közrendvédelmi, bűnügyi állomány tapasztalatai felhasználása mellett és a 

statisztikai kimutatások segítségével – folyamatosan elemeztük az újpesti helyzetképet. 

Visszatérően ellenőriztük a bűnügyileg fertőzött területeket, csoportképző helyeket és 

rendszeresen szerveztünk bűnmegelőzési és közrendvédelmi akciókat.  

 

Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel és az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes 

Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel kiemelkedően jó a kapcsolata kapitányságunknak, a helyi 

polgárőrök az akciók végrehajtásában is segítséget nyújtottak. Biztosítottuk az iskolák előtti 

rendőri jelenlétet, az áldozattá válás esélyének csökkentése érdekében a helyi médián 

keresztül sajtófelhívásokat tettünk közzé. 

 

A rendőrkapitányság tájékoztató jellegű előadások szervezését végzi az újpesti óvodákban, 

általános és középiskolákban, a nyugdíjas klubokban, valamint a kerületben működő 

mozgáskorlátozottak szervezeténél. Prevenciós tevékenységünk során – a bűnelkövetés, a 

bűnismétlés, az áldozattá válás, bűnmegelőzése érdekében – a „hagyományos”, jól működő 

módszerekre támaszkodtunk. 

 

A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon a rendőrség aktuális közbiztonsági és bűnügyi 

helyzete, térfigyelő kamerák bővítése, a "látható rendőrség" további fenntartása (az 

önkormányzattal együttműködve), a drogprevenció helyzete, a kapitányság bűnmegelőzési 

tevékenysége, az "iskola rendőre" program működése került bemutatásra és megvitatásra. 

 

A „Házhoz megyünk” elnevezésű program keretében 2016. szeptemberétől ismételten 

havonta egy héten át bűnmegelőzési témájú szóróanyagokat, tájékoztatókat osztottunk a 

kerület frekventált pontjain. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács „bike safe” országos kerékpár 

regisztrációs programja is bevezetésre került kerületünkben.  

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

Kapitányságunk rendszeresen tartott a kerület általános iskoláiban drogprevenciós, 

áldozatvédelmi, bűnmegelőzési és internet biztonságos használatának témakörében 

előadásokat. Állandó kapcsolatban voltunk a kerületben működő szervezetekkel, a 

Gyermekjóléti Központtal, a Családsegítő Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Irodájával, 

Gyámügyi Osztállyal és Csoporttal, az S.O.S. Krízisalapítvánnyal. A kialakult jó kapcsolat 

révén kerületünkben a jelzőrendszer hatékonyan működött, a jelzéseinket követő 

intézkedésekről értesültünk.  
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A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A családon belüli erőszak helyzete 

 

A családon belüli erőszak kapcsán 2016. évben jellemzően testi sértés, garázdaság, és kiskorú 

veszélyeztetése bűncselekmények miatt indítottunk eljárást. 

 

Az erőszakos jogsértések kiváltó tényezőjeként legnagyobb arányban az állandó 

alkoholfogyasztás szerepel, de jellemző a válással, gyermekelhelyezéssel összefüggő 

konfliktusok, vagyoni viták, munkanélküliség, betegség, érzelmi válsághelyzetek, 

féltékenység. A családon belüli erőszak kapcsán idén 42 esetben történt ideiglenes megelőző 

távoltartás, valamint 83 adatlapot továbbítottunk a Gyerekjóléti Központ felé. 

 

Áldozatvédelem 

 

Az áldozatvédelmi referenshez elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, valamint személy, 

és közrend elleni bűncselekmények áldozatai fordultak segítségért. Az áldozatok részére 

2016-ban 78 ügyben került igazolás kiállításra.  

 

A hatékonyabb áldozatvédelmi tevékenység érdekében 2015. év decemberében megalakult 

kerületünkben Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer, mely 2016. évben 3 

alkalommal tartotta meg ülését. 

  

Megelőző vagyonvédelem 

 

A körzeti megbízottak minden társasházban, lakóövezetben a Rendőrség és társszervek 

közvetlen elérhetőségét, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos szóróanyagokat helyeztek el, 

havonta tartották a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, iskolaigazgatókkal, 

hipermarketek vezetőivel, egyházak képviselőivel. A helyi sajtóban rendszeresen tettünk 

közzé vagyonvédelmi tájékoztatásokat, bűnmegelőzési felhívásokat.  

 

Kábítószer prevenció helyzete 

 

Rendszeresen vettünk részt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tanácskozásain, melynek célja a prevenciós munka 

koordinálása és támogatása. A drogprevenciós előadó rendszeresen tartott a kerület általános 

iskoláiban drogprevenciós előadásokat diákok, szülők és pedagógusok részére. A „Szülők és a 

családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében” program 

működik kapitányságunkon, melynek keretében a koordinátor kapcsolattartó havi 2x1 órában 

tart telefonos ügyeletet és havi 1 órában fogadóórát az érdeklődők részére.  

 

Baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset – megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása 

 

A baleset megelőzési tevékenységgel megbízott előadó 16 alkalommal 30 órában kb. 1100 fő 

óvodás korú gyermeknek tartott előadást, foglalkozást a kerületi óvodákban és vett részt a 

megrendezésre kerülő gyermeknapon. További kettő alkalommal tartottunk gyermeknapot 

kerületi bölcsödében 4 órában.  Az OBB által szervezett közlekedésbiztonsági napon 2 

esetben 2 osztállyal vettünk részt. 
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Az iskolai szünidőben az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborban 7 

alkalommal kb. 200 fő részére tartottunk baleset-megelőzési előadást, általános iskolások 

részére. A táborban a kerékpáros közlekedésre továbbá a vadvizek veszélyeire hívtuk fel a 

figyelmet. Társszervekkel együttműködve részt vettünk katasztrófavédelmi napon, ahol több 

újpesti iskola ért el dobogós helyezést.  

 

Újpesti Baleset-megelőzési Bizottság tevékenysége: 

 

A kerületben kiválóan működik az Újpesti Baleset-megelőzési Bizottság is, amely munkája 

során a kerületi lakosság minden korosztályát megcélozza a különböző helyi rendezvényeken. 

A bizottság a fent említettek alapján végzi az iskolások, illetve a másik veszélyeztetett 

korosztály a nyugdíjas korúak közlekedésben való részvételének veszélyforrásait megvilágító 

felvilágosító jellegű tevékenységét is.  

 

Iskola Rendőre Program értékelése. 

 

2016. szeptember hónapban a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyeztetett 

intézménynek számító általános iskoláknál a forgalom segítésével, irányításával segítettük a 

tanulók biztonságos közlekedését a polgárőrség munkatársaival karöltve mind a reggeli, mind 

a délutáni órákban a tanítási napokon. 

 

Az „Iskola rendőre program” keretében az illetékességi területünkön található 21 általános 

iskolát, valamint gimnáziumot keresték fel a körzeti megbízottak. 

 

Az általános iskolák vonatkozásában alsó, illetve felső tagozatos osztályok részére 36 

alkalommal, 48 órában, 1336 gyermek részére tartottunk bűn, és baleset megelőzési előadást 

az iskolarendőre program keretei között. Az iskola rendőre programon belül 4 esetben 8 óra 

időtartamban 113 fő részvételével került előadás megtartásra szülők illetve a tanári kar 

részére. A program eredményessége érdekében 2 alkalommal tartottunk bűn –és baleset 

megelőzési fórumot az oktatási intézmény vezetői és kerületi képviselők részére. Az iskolák 

által szervezett rendezvényeken 4 esetben 13 órában vettünk részt. 

 

Kapitányságunkon 3 alkalommal szerveztünk nyílt napot. A nyílt napok során az volt a 

célunk, hogy a résztvevők a rendőrség munkáját „testközelből” láthassák. 

 

Ebben a tanévben a kapitányság bűnmegelőzési előadója által szerezett képesítés alapján a 

DADA program is folytatódott, melynek során újabb iskola vesz részt ebben a 2 éves 

programban. 

 

9. Együttműködés 

Együttműködési feladatainkat a hatályos jogszabályokban, együttműködési 

megállapodásokban előírt keretek között teljesítettük, melynek értékelése során 

megállapítható, hogy a IV-XV. Kerületi Bírósággal és Ügyészséggel az együttműködésünk 

kifejezetten jónak mondható, a bűnügyi állomány részére a változó büntetőeljárási szabályok 

egységes értelmezése és feladat végrehajtása érdekében az ügyészség oktatást tartott. 

 

A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése. 
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Az Újpesti Önkormányzattal a kapitányság vezetője napi munkakapcsolatot tart, melynek 

eredményeként az önkormányzat jelentős anyagi támogatással segíti a kapitányság 

működését. Az elismerések biztosításához és az eredményes rendőri feladatok ellátásához 

szükséges technikai berendezések biztosítására a képviselő testület külön erőforrást biztosít. 

 

2015. év április 01-jén átadásra került az új Térfigyelő Központ, melynek kiépítését és 

finanszírozását a kerületi Önkormányzat végezte, a nap 24 órájában az Önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján napszakonként 2-2 fő szabadnapos rendőr kezeli a kamerákat, 

mely nagyban hozzájárul Újpest közbiztonságának javuláshoz. 

 

 

A más rendvédelmi és nemzetbiztonsági társszervekkel való munkakapcsolat. 

 

Sikeres együttműködést tartunk fent a kerületi Közterület-felügyelettel, amely a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által a 

térfigyelő szolgálat ellátására és túlszolgálat finanszírozására megkötött szerződés módosítása 

alapján tovább erősödött. A vállaltak teljesítése során napszakonként 2 fő térfigyelő 

szolgálatot teljesít, 1 fő rendőr és 1 fő közterület felügyelő lát el gyalogos szolgálatot Újpest 

központ és környezetében, valamint 2 fő rendőr heti 120 órában a közterületek és nyilvános 

helyek ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenységet folytat elsősorban Újpest belső, 

Káposztásmegyer, és Régi-Megyer területén a lakosság szubjektív biztonságérzetének 

növelése érdekében. 

A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 

megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.  

A IV. kerület területén két helyi polgárőr szervezet működik, amely egyesületekkel a 

Rendőrség együttműködési megállapodást kötött. Az elmúlt évekre visszamenőleg is 

példaértékű volt az együttműködés a IV. kerületi Rendőrkapitányság és a helyi polgárőr 

szervezetek között. A polgárőrség kivette részét a kerületben megrendezett sport-, és 

kulturális rendezvények, illetve megemlékezések biztosításában, iskolások közlekedésének 

biztosításában, a körzeti megbízottakkal történő napi szolgálatellátással, hatékonyan 

közreműködnek a lakossággal való kapcsolattartásban, bűnmegelőzési szórólapok 

terjesztésével, közreműködnek a közrendvédelmi és közlekedési akciókban és a napi szolgálat 

ellátást is segítik.  

A hatékony együttműködés a napi szinten végrehajtott közös szolgálatszervezésnek 

köszönhető, amelyet a polgárőr szervezetek vezetése és a rendészeti osztályvezető 

egyeztetésével zajlik. Az együttműködésnek köszönhetően továbbra is az egyik legmagasabb 

közös szolgálatellátás óraszámot tudnak polgárőrszervezeteink felmutatni. 

 

A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése. 

Az áldozatvédelmi referensen keresztül a gyámhivatallal, az iskolákkal, a Családsegítő 

Szolgálattal, a Gyermekjóléti Központtal napi kapcsolatot tartunk. 
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Az állatkínzás bűncselekmények és az állatokkal szembeni jogsértések megelőzése, 

bizonyítása kapcsán országosan egyedülálló módon együttműködünk az Állatmentő Ligával, 

amely során közös járőr tevékenységet is ellátunk.  

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a BRFK IV. 

kerületi Rendőrkapitányság közt 2016. augusztus 04-én az arcképelemző tevékenység 

végrehajtása érdekében együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás célja a 

bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése és megszakítása, valamint 

az elkövetők elfogása és felelősségre vonása – a nyomozó hatóság által folytatott 

büntetőeljárásban – a nyomozó hatóság rendelkezésére álló vagy általa rögzített arcképmás 

felhasználásával, a terhelt személyazonosságának megállapítása, valamint a nyomozó hatóság 

által kezelt, a feltételezett elkövetőről készült arcképmás felhasználásával az ismeretlen 

személy azonosításának igénylése. 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2016. évben feladatait a jogszabályokban, 

normákban meghatározott követelményeknek megfelelően látta el. A törvényi, jogszabályi 

előírások betartása, teljesítése mellett, a IV. Kerületi Önkormányzat által hatóságunk felé 

támasztott elvárásait is teljesítettük, figyelembe vettük a lakosság érdekeit, gyakoroltuk 

szolgáltató szerepkörünket. Kapitányságunk rendezvényeket biztosított, bűnmegelőző 

előadásokat tartott, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységünk szélesedett.  

 A 2017. évben főbb célkitűzésünk a büntetőeljárások és szabálysértési eljárások 

lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése. A 

közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. A lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri tevékenység folytatása, ennek 

érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő 

közös feladatellátás. A belső ügyviteli folyamatok elektronizálásának folytatása, az 

elektronikus ügyviteli és ügyintézés kiterjesztése, az elektronikus ügyintézésről szóló 

törvényben és az új eljárási törvényekből eredő követelményekre történő felkészülés. 

Budapest, 2017. március 01.  

 

       Buchwald Milán r. őrnagy  

                    mb. kapitányságvezető  


