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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A rendőrségről szóló 1996. évi XXXI. törvény 8. § (4) bekezdése alapján (4) a rendőrkapitány 
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
 
Fuxreiter Róbert a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője a mellékelt értékelő 
jelentést nyújtotta be a 2011. évi munkájáról. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
 
Budapest, 2012. április 23. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
     polgármester 

 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló értékelő jelentését. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. május 3.  
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I. BEVEZET Ő 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évben a rendőri 
tekintély megóvása mellett, az állampolgárok jogainak tiszteletben tartásával törvényes, 
határozott és szakszerű rendőri intézkedések végrehajtásával, kellő tolarenciával végezte 
munkáját és teljesítette előirányzott feladatait.  
 
A kerület három nagyobb – a bűncselekmények elkövetésének szempontjából – eltérő jeleket 
mutató területi egységre bontható. 
 
A Belső-Ferencváros a Kiskörút (Vámház körút) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a 
legrégibb, leginkább városias terület, főként polgárosodott réteg lakja. A városrész beépítése 
gyakorlatilag befejezett, alig néhány üres telek és bontandó épület kínál beépítési 
lehetőségeket. A környék bűnügyi helyzete jónak mondható, az egyedi negatívum – a 
viszonylagos jólét, valamint az idegenforgalmi látogatottság következtében, leginkább a 
vásárcsarnok környékén – a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése. 

A Középső-Ferencváros a Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út, amely sokáig a 
város határa, egyben árvízvédelmi vonala (Ferencvárosi védgát) is volt, ma is a városias, zárt 
sorú beépítés határvonala. A Középső-Ferencváros Mester utca és Üllői út közötti részen a 
nyolcvanas évek végén elkezdődött város-rehabilitáció nyomán jelenleg is élénk 
magánépíttetői tevékenység folyik, egyedi tervezésű társasházak épülnek, a budapesti átlagnál 
lényegesen nagyobb számban. A rehabilitáció hozadéka, hogy eltérő vagyoni, kulturális 
helyzetű, iskolázottságú népcsoportok élnek együtt koncentráltan, viszonylag kis területen, 
melyből együttélési konfliktusok fakadnak, melyek garázda jellegű közterületi 
bűncselekményként jelennek meg, valamint az eltérő vagyoni helyzet az átlagosnál több 
vagyonelleni bűncselekmény megjelenését generálja. 

A Külső-Ferencváros a kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi 
út - Külső Mester utca menti terület, a Külső Mester utca túlsó oldalán terül el az ország 
legnagyobb rendező pályaudvara, valamint ugyancsak a Külső Ferencváros területére esik a 
József Attila lakótelep, amely a főváros egyik legrégebbi lakótelepe. A lakótelepi részen a 
gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények viszonylag magas száma jellemző. 

A kerület bűnügyi helyzetének meghatározása szempontjából nem elhanyagolható 
jelentőségű, hogy Ferencváros Budapest egyik központi kerülete, határvonalakat jelentő, 
illetve a területét átszelő főbb közlekedési útvonalaknak, közlekedési csomópontoknak 
köszönhetően jelentős személy- és gépjármű forgalommal bír, valamint olyan létesítmények 
találhatóak a kerületben, amelyek kifejezetten ide vonzzák más kerületekből a bűnözői 
köröket. Jelentős szerepet tölt be a Könyves Kálmán körúton található Lurdy ház, Albert 
Flórián stadion, Népligeti buszpályaudvar és a Vámház körúton található Vásárcsarnok. 
 

I.I. 2011. évben a legfontosabb célkitűzések voltak: 
 

• Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további növelése érdekében a 
„látható, elérhető, reagáló rendőrség” koncepciójának erősítése, 

• a reagáló képesség hatékonyságának növelése, 
• az állami ünnepek, tömegrendezvények zavartalan megvalósításának garantálása, 
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• a rendőri biztosítások törvényes és szakszerű végrehajtása, 
• a kerületben fellelhető illegális munkavállalók kiszűrése, 
• a közlekedés rendjével összefüggő helyi problémák kezelése, 
• a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények számának csökkentése, a felderítés 

hatékonyságának növelése, 
• a szűrő kutató munka minél szélesebb körű és hatékonyabb alkalmazása, 
• a családon belüli erőszakos bűncselekmények megelőzése, megszakítása és 

felderítése, 
• a kiskorú bűnözés megelőzésére tett intézkedések megerősítése, szélesítése, 
• a kábítószer bűnözés elleni harc hatékonyságának növelése. 

 
A kerület elöljáróival, önkormányzat képviselőivel, az intézmények vezetőivel, a kapcsolat 
személyes és egyben szorosabb is lett, amire büszkék vagyunk. 
 
A folyamatos megelőző-, és felvilágosító munkát nagy aktivitással végeztük a veszélyeztetett 
korosztályoknál, csoportoknál. A bűnmegelőzés teljes eszköztárát felhasználva sokféle módon 
hívtuk fel a figyelmet a leselkedő veszélyekre, de sajnos továbbra is gyakran találkoztunk 
olyanokkal, akik csalhatatlannak hitték magukat, nem akartak, vagy nem vettek tudomást a 
sértetté válás kockázatairól, csak amikor a baj megtörtént. 
 
Összességében megállapítható, hogy a IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évben magas 
szinten teljesítette feladatait, sikeresen megőrizte és javította a kerület közbiztonságának 
stabilitását az uralkodó létszámproblémák ellenére. 
 

II. VEZETÉS – IRÁNYÍTÁS 
 

II.I. A szervezetben, a szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett 
változások, azok okai és hatásuk a tevékenységre. 

 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság vezetői állományában 
2011. évben több változás is történt.  
 
2011. július 16-tól megbízott kapitányságvezető Fuxreiter Róbert r. őrnagy, 
kapitányságvezető- helyettesi és egyben bűnügyi osztályvezetői feladatokat Hoffmann Kornél 
r. százados látta el. A bűnüldözési alosztályt 2011. május 01-jétől Sterl István r. alezredes, a 
készenléti alosztályt dr. Bói László r. százados, a gazdaságvédelmi alosztályt Hudákné Farkas 
Lívia r. őrnagy asszony vezeti. 
  
A vizsgálati osztály vezetői feladatait Nagy Gábor r. főhadnagy, a vizsgálati alosztály I. 
vezetői feladatait 2011. szeptember 01-től megbízással Jacsó János r. hadnagy, a vizsgálati 
alosztály II. vezetői feladatait Orosz Ágnes r. őrnagy asszony látja el.  
 
A közrendvédelmi osztály vezetője Petrik László r. őrnagy, az őr- és járőrszolgálati alosztály 
vezetője Domonics Andrea r. százados, a körzeti megbízotti alosztály vezetője Abán József r. 
főhadnagy.  
 
Az igazgatásrendészeti osztály vezetését Ötvös Irén r. őrnagy látja el. A hivatal vezetője 
Sarkadi Krisztina r. főhadnagy. 
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A szolgálati feladatok végrehajtására irányuló vezetői akarat érvényesülése, a 
parancsnoktársak személyes példamutatása mintaszerű, az állomány a kapitányság 
vezetőjének személyében és egyéb alparancsnokok személyében történtek változások, melyek 
az állomány munkájára pozitív hatással volt.  
Továbbra is alapkövetelmény a vezetői példamutatás, a szervek parancsnoki kollektívájának 
egységes szemlélete, a szakmai munka előtérbe helyezése, valamint az állománnyal való 
közvetlen törődés. Ezek együttese alapozza meg a jövőben is feladataink eredményesebb és 
hatékonyabb végrehajtását, a beosztotti állomány munkateljesítményének kellő pozitív 
motivációját.  
 

II.II. A parancsnoki tervező, szervező, elemző-értékelő és ellenőrző munka színvonala 
 

A feladatok végrehajtásának szabályozottsága, koordinálása megfelelő szintű. A jogszabályi 
változásokat folyamatosan figyelemmel kísértük és kísérjük, szükség esetén a BRFK 
szakirányító szerveinek segítségét igénybe vesszük a leghatékonyabb megoldások 
kiválasztása és végrehajtása érdekében. 
 
Az elemző-értékelő tevékenységünk növelése mellett, annak tapasztalatait vezetői 
értekezleteken rendszeresen felhasználtuk. Az értékelés eredményét és az ellenőrzések során 
felmerült problémákat egybevetve konkrét feladatok meghatározására került sor a 
végrehajtásért felelős személy és határidő kijelölésével. A végrehajtást követően annak 
hatékonyságát ellenőriztük és folyamatosan ellenőrizzük, szükség esetén újabb feladatok 
végrehajtását irányozzuk elő. 
 
A szervezeti egységek parancsnokai ellenőrzési tevékenységüket a számukra meghatározott 
belső és helyi utasítások, intézkedések, illetve ellenőrzési ütemterv szerint folytatták le. Az 
ellenőrzések tapasztalatai alapján a hiányosságok, illetve szabálytalanságok megelőzésére, 
megszüntetésére az ellenőrzést kiterjesztettük vagy szükség esetén gyakoribbá tettük. 
 
Folyamatos elvárás volt a vezetőkkel szemben, hogy a saját szakágukon belül önállóan is úgy 
igazítsák az ellenőrzési tevékenységüket, hogy az a problémás területekre irányuljon, ezáltal 
segítse azok előzetes kiküszöbölését.  
 
A végrehajtott ellenőrzéseink elsősorban a szakmai feladatok végrehajtásának szabályozására, 
azok magas szinten tartására irányultak. Felettes szerveink ellenőrzéseinek megállapításaiból 
elmondható, hogy vezetési-, irányítási-, ellenőrzési rendszerünk és gyakorlatunk megbízható, 
célorientált, hatékony. 
 
Folyamatos elemző-értékelő munkával térképeztük fel a kerületben a regisztrált 
bűncselekményeket, különös tekintettel a súlyozott, a lakosságot leginkább irritáló 
bűncselekményekre (rablás, betörés, gépjárműfeltörés és gépjárműlopás). Ezen adatok alapján 
a mindenkori közrendvédelmi, bűnügyi operatív helyzetnek megfelelően került vezénylésre a 
közterületi szolgálat és került felélesztésre a gyalogos járőr szolgálat Középső-Ferencváros és 
a József Attila lakótelep területén, mely a lakosságban nagy megelégedést keltett a 
visszajelzések alapján. 
 
A közrendvédelmi parancsnoki állomány szolgálati ideje jelentős részét tölti továbbra is 
közterületi ellenőrzéssel. Ennek köszönhető a közrendvédelmi statisztikai adatok 
módosulását, az intézkedési aktivitást folyamatosan magas szinten tudtuk tartani. 
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A kapitányságon a külső szervek által foganatosított ellenőrzések során súlyos hiányosság 
nem került feltárásra, a kisebb negatívumok vonatkozásában a szükséges intézkedéseket 
minden esetben megtettük. 2012. évben is kiemelt prioritással kívánjuk folytatni a belső 
kontrollt. 
 
 
 

II.III. Az állományról gondoskodás helyzete 
 
Az állomány munka- és életkörülményeinek javítása érdekében igyekeztünk előrelépéseket 
tenni, amit a IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által nyújtott támogatás és a 
Ferencváros Közbiztonságáért Közalapítvány bevonásával a kerületi vállalkozások által 
részünkre nyújtott anyagi és dologi támogatásai tettek lehetővé.  

 
Az állomány megtartása érdekében jelentős segítség volt részünkre az önkormányzat által, 
technikai épület-felújítási, irodai eszközök beszerzésére és a szakmai munka elismerésére 
biztosított pénzkeret.  
 
A munkakörülmények javítása érdekében a kapitányság belső felújítási munkálatai az év 
végére felgyorsultak, az év második felében folyamatosan irodákat, közös tereket festettünk 
ki, újítottunk fel épületgépészeti eszközöket.  
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az állomány összekovácsolására, mely érdekében 
megszervezésre került a kapitánysági dolgozók gyermekeinek mikulás ünnepsége, valamint 
évzáró vacsorája, melyen a résztvevők száma meghaladta a 180 főt, ahol mintegy 40 fő 
vehetett át az önkormányzattól jutalmat.  
 
Az állomány megtartásában nagy jelentőséggel bíró lakásgondok enyhítésére a 2011. évben a 
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a kapitányság részére, használatra 
felajánlott 5 lakás bérlőkijelöléséről rendelkeztünk, mely 5, gyermekes rendőrcsalád részére 
biztosít határozatlan idejű lakhatást.  

 
III. A B ŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 

 
III.I. B űnügyi tevékenység, eredmények értékelése alegységekre bontva 

 
III.I.I. Vizsgálati Osztály 

 
Az osztály az ismert tettessel szemben folytatott eljárásokban végez vádelőkészítő 
tevékenységet szoros ügyészi felügyelet alatt. Az osztályon vizsgált ügyek száma a korábbi 
évhez képest az alábbiak szerint alakult. 
 
Érkezett ügyek 2010-ben: 1043 db  
Érkezett ügyek 2011-ben:       1080 db   
 
Lezárt ügyek 2011-ben: 1082 db, ebből vádemelési javaslat 528 db, bíróság elé állítás 9 db, 
megszüntetés 238 db, egyéb befejezés 307 db. 
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Összehasonlítva az osztályra érkezett összes ügyiratot a vádemeléssel megállapítható, hogy az  
ügyek 48%-át eredményesen fejeztük be. Az osztály átlagosan heti 14-18 fő közötti előzetes 
letartóztatásban lévő személlyel dolgozott.  
 
2010. évben 605 db, 2011. évben 519 általános ügyet dolgozott fel az osztály, mely 16,5%-os 
csökkenést jelent.  
 
 
 

III.I.I.I. A legjellemz őbb bűncselekményekben vizsgált ügyek száma: 
 
 2010. év 2011. év 
Lopás 318 276 
Kábítószerrel visszaélés 43 44 
Garázdaság 74 108 
Testi sértés 63 91 
Zaklatás 43 70 
Ittas járművezetés 47 50 
Közokirat-hamisítás 29 37 
Rongálás 34 41 
Tartás elmulasztása 41 28 
Magánokirat-hamisítás  41 37 
Rablás 5 23 
Sikkasztás 57 41 
Kiskorú veszélyeztetése 6 12 
Csalás 84 65 
Kifosztás 5 10 
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 8 13 
Magánlaksértés 4 5 
 

III.I.II. B űnügyi osztály bűnüldözési alosztály 
 
A bűnüldözési alosztály ismeretlen tettessel szemben indított bűntető-eljárásokban folytat 
nyomozásokat, mindaddig, amíg a tettes személye megállapítást nem nyer, majd a 
nyomozásokat vádelőkészítés céljából a vizsgálati osztálynak átadja.  
 
2011. évben 4299 db bűnügy érkezett az alosztályra, ami az előző évhez képest ez csökkenést 
mutat, mivel 2010. évben 4560 db ügy került beiktatásra. 
 
Érkezett ügyek száma                                            : 4288 db 
 
Leadott ügyek: 

megszüntetés  ismeretlen tettessel szemben                      : 3429 db  
                       bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg  :     15 db 
                       nem bűncselekmény                                      :       5 db 
                       nem bűncselekmény, hanem szabálysértés                 :   104 db 
                       megszüntetési javaslat                   :       1 db 
 
vádemelési javaslattal átadott akta                                               :        1 db 
vizsgálati osztályra átadott akta                             :      69 db 
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feljelentést elutasítás                                            :      43 db 
áttétel már szervhez                                             :    240 db 
egyesítés                                                                :    118 db 
felfüggesztés körözéssel                                        :        5 db 
 

Az ismertté vált bűncselekmények jelentős része 2011. évben is vagyon elleni bűncselekmény 
volt, hasonlóan az előző évekhez. 
 
 
A büntetőeljárásokon kívül összesen 1531 általános ügyiratban folytattuk le a szükséges 
eljárást, szemben az előző évi 1457 általános ügyirattal. 
 
A különféle bíróságok és más elrendelésre jogosult hatóságok elfogatóparancsai alapján 521 
esetben (2010-ben 350 alkalommal) elfogatóparancsot adtunk ki.  

 
III.I.III. B űnügyi osztály gazdaságvédelmi alosztály 

 
Az alosztály alapjában véve gazdasági jellegű, illetőleg egyes vagyon elleni bűncselekmények 
nyomozását végzi. Az ilyen jellegű bűncselekményekkel okozott károk általában olyanok, 
hogy a bűncselekmények többsége a bűntetti kategóriába sorolható, és az ezekhez kapcsolódó 
járulékos cselekmények vétségek.  
 
2011. évben a feldolgozott ügyek az alábbiak szerint alakultak: 
 
Érkezett ügyek száma:      482 db 
Leadott ügyek száma:       493 db 
 - megszüntetés:  - ismeretlen. tettes              130 db 
      - bcs. elkövetése nem áll.          34 db 
      - megszüntetési javaslat                  3 db 
 - vádra küldött akta:         39 db 
 - feljelentés elutasítás:         8  db 
 - áttétel más szervhez:      111 db   
 - egyesítés:         34 db 
            - felfüggesztés körözéssel              1 db 
   
Általános ügyiratok száma:                                                               95 db 
 
Kerületünkben - figyelemmel központi jellegére és infrastruktúrájára - nagy számban 
megtalálhatók gazdasági társaságok, vállalkozások, állami szervek, illetőleg ezek központjai. 
A nagyszámú vállalkozás mellett számos pénzintézet, több nagyáruház, több általános-, 
közép- és felsőoktatási intézmény, kulturális központok és emlékhelyek megtalálhatók, 
amelyek potenciális sértettjei, illetőleg elkövetői, valamint elkövetési helyei az említett 
bűncselekményeknek. 
 
Az előző évihez hasonló nagy számok voltak tapasztalhatók a bankkártyák klónozásával és 
azok felhasználásával elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélések, 
valamint az ún. adathalászat (phishing) módszerével elkövetett számítástechnikai rendszer és 
adatok elleni bűncselekmények terén. A már említett okok miatt megnőtt a Magyarországon 
elkövetett készpénz-helyettesítő fizetőeszköz hamisítások száma, amelyet követően a 
klónkártyákat más országban, főként Romániában használják fel pénzfelvétel céljából. 
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A jövőben feltehetően szintén az elektronikus úton, főként Internet banking tevékenységgel, 
Internet felhasználásával, weboldalakon, illetőleg klónozott bankkártyák segítségével 
elkövetett bűncselekmények fognak tovább növekedni, melynek felderítéséhez speciális 
szakértelem, technikai segédeszközök szükségesek, melynek tekintetében fejlesztésre /pld. 
számítógépek korszerűsítése/ illetve az állomány további képzésére van szükség. A felderítési 
esélyeinket tovább növelhetik a pénzintézetekkel kialakított jó kapcsolataink.     
 
 
 

III.I.IV. B űnügyi osztály készenléti alosztály 
 
Az alosztály megalakulása óta komoly részt vállalt a kapitányság bűnügyi munkájában, a 
rendőri intézkedések után meginduló eljárások azonnali megindítását, lefolytatását végzik, 
késedelmet nem tűrő nyomozati cselekményeket végzik 24 órás, folyamatos szolgálatban.  
 
Munkájuk során 2011. évben: 
 
- feljelentések felvétele:  1322 db 
- gyanúsított kihallgatások:    723 db 
- őrizetbe vétel:     192 fő melyből 39 főnek kezdeményeztük az előzetes 
letartóztatását  
- vádemelésre átadott iratok:      12 db 
 

III.II. Kapitányságunkon a 2011. évben érdeklődésre is számot tartó kiemelt ügyek a 
teljesség igénye nélkül 

 
Csalás bűntett miatt K. Sándor ellen folytat hatóságunk eljárást. Nevezett megalapozottan 
gyanúsítható azzal, hogy külföldről behozandó gépkocsikra vett át előleget - több esetben a 
teljes vételárat - azonban sem a gépkocsik nem kerültek behozatalra a megrendelésben 
rögzítettek alapján, sem az átvett előleg nem lett visszafizetve a megrendelő részére. A 
gyanúsított előzetes letartóztatása mellett az eljárás folyamatban van, figyelemmel arra, hogy 
az eljárás során 37 sértett került beazonosításra.         
 
Az elrendelt portyaszolgálatok, valamint akcióknak köszönhetően 2011. április hónapban 
elfogásra került M. Tibor, aki a kerületben több gépkocsi feltörés elkövetésével volt 
gyanúsítható. Az elkövető előzetes letartóztatása mellett 15 rendbeli lopás bűntett, valamint 1 
rendbeli rablás bűntett miatt folytatjuk az eljárást. 
 
Kiemelkedő jelentőségűnek értékelhető a 2011. szeptember hónapban a IX. kerület Kén utca 
3. szám alatt történt fémlopás, mely során a lakóház első emeleti lakásának padlózata 
leomlott, melynek következtében több személyt is sérüléseik ellátása céljából kórházba kellett 
szállítani. A gyors intézkedéseknek köszönhetően B. András 24 órán belül elfogásra került és 
ellene az eljárás jelenleg is folyamatban van. 
 

III.III. Általános megállapítások a bűnügyi munka területén 
 

2011. évi főbb statisztikai számai 
 

       2010. év   2011. év 
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Nyomozás elrendelések száma:      4.530      5.372 
Befejezett nyomozások száma:    5.928     6.256 
Eredményes nyomozás befejezések:       974     1.189 
Ebből vádemeléssel befejezett nyomozások:      837     1.005 
Nyomozás eredményességi mutató:   20,1%    20,7% 
 
Regisztrált bűncselekmények száma:     5.757     
6.338 
Emberölés               1            2 
Vagyon elleni bűncselekmények:     4.054      4.662 
személygépkocsi lopások:         141         154 
gépkocsi feltörések:          453         475 
lakásbetörések:          169         325 
rablások száma:          106           93 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények:         25           
26   

 
Kiemelt bűncselekmények (rablások, gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények és betöréses 
lopások) vonatkozásában növekedési tendencia figyelhető meg, ez azonban Budapest 
egészére jellemző tendencia, 2012. év kihívása ezen kategóriákba tartozó bűncselekmények 
számának csökkentése összehangolt rendőrhatósági intézkedésekkel és széles társadalmi, 
szervezeti összefogással. 
 
A nyomozások adatai alapján megállapítható, hogy a kábítószer fogyasztásnak és 
függőségnek (amely egyébként minden évben egyre fiatalabb korban kialakul, illetőleg jelen 
van) igen nagy szerepe van a bűnelkövetésben és a bűncselekmények számának alakulásában, 
valamint az ország jelenlegi gazdasági állapota sem kedvez a bűnügyi mutatók alakulásának. 
 

III.III.I. Az eredményességet gátló tényezők: 
 
A legnagyobb problémát a munka tekintetében a bűnügyi és vizsgálati osztály nagyarányú 
leterheltsége okozza. Problémaként megemlíthető még az állomány bűnügyi szakmai „átlag 
életkora” tekintettel arra, hogy a munkatársak zöme 3 év körüli vagy annál kevesebb bűnügyi 
tapasztalattal rendelkezik. A fiatal nyomozók/vizsgálók betanítását a kisszámú idősebb 
nyomozó/vizsgáló – nagymértékű leterheltségük miatt – nem tudja kellő képen végrehajtani. 
valamint a fiatalabb nyomozók/vizsgálók betanítása is hosszabb időt vesz igénybe. 
 
A bizonyítás eszközei, módszerei és törvényesség kérdésében végzett vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy figyelembe véve a bíróságok gyakorlatát, elvárásait, nagyon kevés a 
tárgyi bizonyítékok száma. Az elmúlt időszak tapasztalatai, hogy a bíróságok a személyi 
bizonyítási eszközökkel szemben inkább előnyben részesítik a tárgyi bizonyítékokat. Sok 
esetben problémát jelent a szakértői vizsgálatok elhúzódása is pl.: DNS vizsgálat, ami miatt 
nem lehet a nyomozást határidőben befejezni, így indokolatlanul hosszú a nyomozások 
végrehajtásának ideje. 
 

III.III.II. Stratégiai célkit űzéseink 
 
Szervezeten belüli intézkedések az eredményesség növelése érdekében: 
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Kapitányságunkon évek óta visszatérő, folyamatos problémaként jelentkezik a viszonylag 
magas létszámhiány és fluktuáció. Ha sikerül is feltölteni az állomány tényleges létszámát, 
abban az esetben is nagy gondot okoz, hogy (életkor és munka tapasztalat szempontjából) 
nagyon fiatal az állomány. Megfelelő tapasztalat és gyakorlat hiányában nehéz felvenni a 
harcot a kerület sajátosságaiból adódó magas számú bűncselekmények nyomozásával, 
vizsgálatával, nem beszélve a kiemelt, bonyolult megítélésű bűncselekmények miatt folytatott 
eljárások lefolytatásáról. 
 
A fentiekre tekintettel kapitányságunkon 2011. év elején kitűzött stratégiai célkitűzései, 
távlati tervei az alábbiak szerint valósultak meg: 
 

- A meglévő állomány megtartása érdekében folyamatos a bűnügyi állomány feltöltése, 
valamint a belső vezénylés lehetőség kihasználva a közrendvédelmi osztályról 
vezényelt személyek is foglakoztatásra kerülnek.  

 
- Az állomány motiválása: Az állomány motiválása az egyik olyan eszköz egy vezető 

kezében, amivel tehet a fluktuáció ellen. A kapitányság vezetése kétféleképpen 
igyekszik motiválni az állományt, egyrészt a Budapest IX. kerület Ferencvárosi 
Önkormányzat segítségével kialakítás alatt van az állomány jutalmazási rendszere, 
másrészt a megfelelő munkakörnyezet kialakítása, melyet szintén az önkormányzati 
forrásokból finanszírozunk. 

 
- A bűnügyi és vizsgálati osztályon dolgozó fiatal állomány „betanítása”, segítése: Ezen 

probléma megoldására hetente tartunk közös oktatást, ahol a jogszabályi háttér 
áttanulmányozása, átbeszélése mellett, az egyénileg felmerülő problémákat is 
megbeszéljük. A fiatalok folyamatos tanításához szükséges a mentori tevékenység és 
mentorképzés erősítése. Ezt az idősebb és tapasztaltabb munkatársakra támaszkodva 
lehet csak elérni a megfelelő motiváltságuk kialakításával és megbecsülésükkel.  

 
- A folyamatban lévő bűnügyek, ezen belül is különösen a 60 napon túli nyomozások 

számát csökkenteni, és az ügyfeldolgozások időszerűségén javítani kell a folyamatos 
munkavégzéssel és ésszerű feladatmegosztással, valamint hatékonyabb parancsnoki 
ellenőrző munkával. Ennek érdekében 2011. évben a két vizsgálati alosztályvezető 
felülvizsgálta az osztályon folyamatban lévő bűnügyeket, és koordinálják az ügyeket 
az ügyszámcsökkentés érdekében. Ennek a stratégiának a megtartása érdekében szoros 
felügyelet és visszaellenőrzés mellett végzik az előadók a munkájukat. 

 
Szervezeten kívülre ható intézkedéseink az eredményesség növelése érdekében: 

 
-  a közterületi jelenlét további növelése, továbbá visszatérő bűnügyi portyaszolgálat 

szervezése, valamint a térfigyelő rendszer korszerűsítése, jelen állapotának javítása, 
karbantartása. 
 

- közrendvédelmi állomány eligazításain célirányosan megjelölésre kerülnek azon 
területek, ahol a kiemelt bűncselekmények tekintetében a növekedés látható, a KMB 
szolgálat eligazításait is célirányosan tervezzük ezen cselekmények megelőzésére. 
 

- a kapitányságunk folyamatos kapcsolatban áll a kerületi Polgárőrséggel a hosszú távú 
együttműködés és közös szolgálat ellátás érdekében. Ennek keretében közös akciók 
megtartását céloztuk meg a jövőben is, melynek keretében a Polgárőrség által 
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alkalmazott rendszámfelismerő rendszert is alkalmazni kívánjuk. 
 

- bűnmegelőzési előadások megtartását tervezzük a kerületi lakosok részére, lakossági 
fórumok szervezését, valamint a 9.TV-vel együttműködve heti rendszerességgel 
jelentkező Biztonsági Zóna című közbiztonsági magazint indítottunk megelőző, 
felvilágosító céllal. 
 

- nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az értékelő - elemzői munkára, az összefüggések 
keresésére, a fertőzött területek szűkítésére.  
 

- a kiemelt bűncselekményi kategóriák nyomozásának vonatkozásában bűnügyi 
csoportok kialakítása - a bűnüldözési alosztályon a létszámhelyzet helyreállítását 
követően -, mely a specifikáció nyomán a bűnügyi eredményességet növelheti. 
 

- terveink között szerepel a térfigyelő rendszer fejlesztése, melynek egyeztetése a 
kerületi önkormányzattal folyamatban van. A térfigyelő keretében mozgó gépkocsizó 
páros fertőzött területekre történő mozgatását tervezzük, melynek meghatározása a 
reggeli eligazítások keretében történik. 

 
IV. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 
Számos feladat - kiemelten a még jelen lévő futball huliganizmus és más a közterületi rendet 
sértő magatartások kezelése - hárul a Rendőrkapitányságra, melyek végrehajtásának 
alappillére a szakmailag felkészített hely- és személyismerettel rendelkező közrendvédelmi 
állomány.     
 
Ehhez képest sajnálatos módon, kapitányságon a közrendvédelmi osztályt sújtja leginkább 
fluktuáció, mely a mérkőzésbiztosítás végrehajtásából eredő vezénylések okozta bizonytalan 
szabadidővel való rendelkezésnek is köszönhető. 
 
Törekedtünk ennek ellenére a közterületek, közösségi és nyilvános helyek biztonságának 
megőrzésére a mozgóőrök és gépkocsizó járőrök biztosítására. Igyekeztünk az egyéb elvonó 
tényezők alól a közterületi szolgálatot tehermentesíteni. A térfigyelő kamerák segítségével 
előtérbe helyeztük történő célirányos küldésekkel és aktív igazoltatásokkal a csoportképző 
helyek ellenőrzését, felszámolását amennyiben a közrendre, közbiztonságra veszélyt 
jelentenek. 

 
A közrendvédelmi osztály feladatát képezte továbbá a rendőri biztosítások nagyszámú 
végrehajtása, a családon belüli erőszakos bűncselekmények megelőzése, felderítése, a 
közlekedés rendjével összefüggő helyi problémák kezelése. Törekedtünk a kerületi közterületi 
szolgálat tervszerű irányítására, összességében a rendőrség hatékonyságának fokozására, a 
térfigyelő szolgálat és a járőrszolgálat összehangolt irányítására, a reagálási idő 
csökkentésére. 
 
A kerületi rendőrkapitányságok közötti értékelésben az elfogott és előállított személyek 
száma szerinti mutatókban is jól teljesítettünk. 
 

IV.I. Intézkedési aktivitás összehasonlítása, intézkedések a 2010 – 2011. évben 
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A közrendvédelmi osztály által végrehajtott intézkedések mutatói, struktúrájukat, 
dinamikájukat tekintve az alábbiak szerint alakultak. 
 
Az elfogások (körözés miatt, bűncselekmény elkövetésen tettenérés miatt) a korábbi évhez 
viszonyítva 2011. évben 0,72%-os csökkenés, az előállítások vonatkozásában 4,19%-os 
növekedés, a biztonsági intézkedések vonatkozásában 24,4%-os növekedés, a szabálysértési 
feljelentések vonatkozásában 71,6 %-os csökkenés, a helyszínbírságolás vonatkozásában 
65,4%-os növekedés mutatható ki.    
 

Intézkedési aktivitás összehasonlítása, intézkedések a 2010 – 2011. évben 
 

2010. év 2011. év 
Elfogás: Elfogás:  
körözés miatt: 199 fő körözés miatt: 198 fő 
bcs. elkövetésén tettenérés: 495 fő bcs. elkövetésén, tettenérés 491 fő 
Összesen:  694 fő Összesen:   689 fő 
Csökkenés (fő):                            5   fő Csökkenés (%):               - 0.72 
 

2010. év 2011. év 
Előállítás Előállítás 
Összesen:                                       1.932  fő  2013 fő 
Növekedés (fő):                             81  fő Növekedés (%):       + 4.19 
 

2010. év 2011. év 
Biztonsági intézkedés Biztonsági intézkedés 
307 fő 382  fő 
Növekedés (fő):     75       Növekedés (%):    + 24.4 
 

2010. év 2011. év 
Szabálysértési feljelentések Szabálysértési feljelentések 
5631 fő 1598 fő 
Csökkenés (fő):       4033 Csökkenés (%):      -71.6 
 

2010. év 2011. év 
Helyszíni bírságolás Helyszíni bírságolás 
481/4.665.000 fő/Ft 796/6.248.000 fő/Ft 
Növekedés (fő):  315     Növekedés (%):  + 65.4/ 32.07 
 
Az utóbbi 5 évben keletkezett főbb intézkedési mutatók szerint az elmúlt évekhez viszonyítva 
jelentős változás nem történt, folyamatos pozitív előremozdulás tapasztalható.  
 

Főbb intézkedési mutatók az elmúlt 5 évben. 
 
Év Elfogás Előállítás Biztonsági 

intézkedés 
Összes 

szem.szab 
Feljelentés HB Hadrafogható 

létszám 
2007 810 1232 280 2322 1276 290 93 
2008 660 1037 295 1992 1714 500 83 
2009 611 1693 225 2529 2949 165 77 
2010 694 1932 307 2933 5631 481 76 
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2011 689 2013 382 3084 1598 796 86 
 
Az intézkedési mutatók jelentős részében növekedés mutatható ki, 2011. évben az aktivitás 
növekedett.  A jövőben a tervszerűbb és szervezettebb munkavégzéssel, a célirányos és 
szigorúbb követelménytámasztással az intézkedési aktivitás további növelését határozok meg 
célként, valamint nagyobb eredményt kell elérni a rablások, betörések, valamint gépjárművel 
kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek elfogása, illetve felderítése terén. 
 
Az eredményeket értékelve megállapítható, hogy a szabálysértési feljelentések száma 
jelentős csökkenést mutat mely az alábbiakra vezethető vissza: 
 
2011. januártól a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Közterület- 
felügyelet munkatársai megkezdték az illetékességi területen elkövetett szabálytalan 
parkolásból eredő gépjárművek elszállítását, valamint a kerékbilincs alkalmazását. Az 
intézkedések bevezetése óta nagymértékben csökkent a parkolásból adódó szabálysértések 
száma. Azokkal szemben, korábban a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon működő 
térfigyelő rendszerben szabadidős tevékenységet folytató állománya saját észlelés és 
dokumentálás alapján kezdeményezett szabálysértési eljárást. Az ismeretlen elkövetővel 
szembeni eljárást csökkentettük, előtérbe helyezve a helyszíni bírságolást. A KLFO által 
átvett balesetek is csökkentették a szabálysértési feljelentések számát. További csökkenést 
okozott a traffipax üzemeltetése során a leállítással történő végrehajtás is. 
 
A szabálysértési feljelentések számának növelését 2012. évben a technikai eszközök 
(PDA, sebességmérő készülék) nagyobb számú kihasználása mellett kívánom elérni.   
 
Rendőri jelenlétünk a közterületen állandó. Mobilitásunk és a reagáló képességünk 
helyzetével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az intézkedéseink során szinte minden esetben 
tudtuk teljesíteni az elvárható reagálási időt.  
 
Kiemelt fontosságú feladatként az idegenforgalmi szezonban a turisták által látogatott, 
forgalmas, frekventált területeken, például a közlekedési csomópontokon, valamint a Vámház 
körúton található Vásárcsarnoknál állandó (segítő és informatív) rendőri jelenlétet 
biztosítottunk. 
  
Létszámhelyzetből adódóan eseti jelleggel – ún. „posztos” mozgóőrt, elsősorban a bűnügyileg 
frekventált Boráros térre, középső Ferencvárosra szerveztünk, amennyiben a szolgálatban 
lévő állomány létszáma lehetővé tette 06.00-09.00 óra közötti időben mozgóőrt vezényeltünk 
a Határ úti metró állomás felszíni területére, valamint 15.00-17.00 óra közötti időben a 
Nagyvárad téri metró aluljáró rendszerbe is. 
 
Napszakonként közterületi szolgálatba általában 2-3 gépkocsizó járőrpárt tudtunk indítani. Az 
átkísérések, elővezetések gyakorisága miatt a gépkocsizó járőrök közül 1 gépkocsizó járőr 
állandóan az illetékességi területen kívül hajtott végre feladatokat. A fenti létszámhoz járult a 
napszakonként szolgálatba vezényelt legalább 4 fő körzeti megbízott is.  
 
A IX. kerület jellege, bűnözési struktúrája igényli a rendszeres közterületi rendőri jelenlétet. 
Ugyanez az elvárás az önkormányzati képviselők valamint a lakosság részéről is. A 
közterületi szolgálat szervezésénél a frekventál területek prioritásban, részesülnek.  
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A fokozott közterületi rendőri jelenlét növelése, a bűnügyi megelőző- felderítő munka 
segítése, a közlekedés biztonságának javítása érdekében rendszeresen akciókat, fokozott 
ellenőrzéseket szerveztünk 2011. évben is.  
 
A közterület ellenőrzését segíti a működő térfigyelő rendszer, valamint a Polgárőrséggel 
történő hatékony együttműködés. A kerületi Polgárőrség szinte napi gyakorisággal lát el 
önálló vagy közös járőrszolgálatot a közrendvédelmi osztály állományával. 
 
A körzeti megbízotti alosztály kezelésében lévő FÁMA LASER III. típusú traffipax készülék 
használata rendszeres, mely nem csak a gyorshajtók kiszűrésére, hanem a lakosság igényeinek 
megfelelően, olyan helyeken is alkalmazható, ahol a szabálysértések elkövetése meglehetősen 
gyakori, szinte rendszeres.  
 
A központilag elrendelt akciókat, fokozott ellenőrzéseket (LSZBP, év végi ünnepekkel 
kapcsolatos akciók, közlekedési fokozott ellenőrzések) minden esetben eredményesen hajtotta 
végre az állomány, emellett rendszeresen szerveztünk helyi akciókat is (pl.: gépkocsi 
feltörések visszaszorítására elrendelt akciók, körözési akció). 
 
A IX. kerületben az FTC labdarúgó mérkőzései, Művészetek Palotája és Nemzeti Színház 
rendezvényei jelentős tömegeket vonzanak. A rendőri biztosítások végrehajtása nagy terheket 
ró a IX. kerületi Rendőrkapitányság állományára, elsősorban a közrendvédelmi osztályra. 
 
A 2011. évi labdarúgó mérkőzések rendőri biztosítását sikeresen, nagyobb rendbontások 
nélkül végrehajtottuk. 
A csapaterős berendelések száma 2011. évben 75 eset volt, melyet erre a feladatra jól 
felkészített, kiképzett állomány hajtott végre. A biztosítási feladatok végrehajtását sikeresnek 
ítélem, törvénytelen, jog-és szakszerűtlen, valamint aránytalan intézkedésre nem került sor, a 
végrehajtás ellenőrzése során hiányosság, mulasztás nem került megállapításra. 
 
Továbbra is elmondható, hogy az őr-járőr állományra nehezedő fizikai és pszichikai teher 
miatt egyes munkatársak a külső kerületek rendőrkapitányságaihoz, vagy lakhelyükhöz 
közelebb lévő vidéki kapitányságokra kérik áthelyezésüket, ahol véleményük szerint 
nyugodtabb légkörben tudják munkájukat végezni. Nincs kialakult jövőképük különösen, 
hogy lakásgondjuk többségüknek megoldatlan és önálló (a munkavégzés minőségére is kiható 
alapvető biztonságot jelentő) otthon megszerzésére nincs reális lehetőségük. További 
nehézségként jelentkezik a rendkívül magas utazási és megélhetési költségek. A központi 
szervek és a helyi szervek közötti irreálisan magas jövedelem különbség rendkívül nagy 
elszívó hatást jelent a kerületi állomány tekintetében. 
 
További problémát jelent a szolgálatok tervezésénél az egyéb elvonó tényezők: 
 
- csapaterős berendelések (az esetek többségében 1-2 nappal a végrehajtás előtt jut a 
tudomásunkra) 
- szállítási feladatok 
 
Továbbra is valamennyi főügyeletes mellett állandó ügyeletes tiszthelyettes lát el szolgálatot, 
így a közterületi szolgálat irányítása, a bejelentések fogadása – az ellenőrzések tapasztalatai 
alapján – minőségi változáson ment keresztül. Az ügyeletesek odafigyelésének köszönhetően 
a rendőri jelentések, a szolgálatban készített iratok alaki és tartalmi követelményei javultak, a 
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(kiemelt) rendkívüli eseményeket az illetékes elöljáróknak az előírtaknak megfelelően 
jelentik, hatáskörükben megfelelően járnak el. 
 
A bűnügyi szolgálati ággal az együttműködés az alábbiakon alapszik: 
 

- közös akciók szervezése a bűnügyi szolgálattal 
- bűnügyi jelzések adása 
- bűncselekmények elkövetőinek közös felkutatása, elfogása 
- a járőrök, körzeti megbízottak rendszeresen részt vesznek a közösen szervezett akciók 

eligazításán, melyet a bűnügyi alosztályvezetők tartanak 

 

A bűnügyi szolgálattal való közös akciószolgálat lehetőséget biztosított arra, hogy a 
két állománycsoport tagjai egymás munkáját alaposabban megismerjék, valamint 
elősegítette, hogy az információcsere során több eredményes és sikeres 
bűncselekmény felderítése történjen meg. A közösen végrehajtott akciók céljaikat 
elérték, főleg a bűnmegelőzés terén.      
 
A közrendvédelmi osztály állománya napi kapcsolatban áll az igazgatásrendészeti osztály 
munkatársaival, melynek alapja a kölcsönös segítségnyújtás. Jogszabályi változások esetén 
megfelelő iránymutatást kapott a közrendvédelmi állomány az igazgatásrendészet részéről. A 
körzeti megbízottak közösen hajtották végre a személy és vagyonvédelmi ellenőrzéseket, 
valamint kiemelt labdarúgó mérkőzések esetén a biztonsági szolgálat ellenőrzését. 
 
A fokozott közterületi rendőri jelenlét növelése, a bűnügyi megelőző- felderítő munka 
segítése, a közlekedés biztonságának javítása érdekében rendszeresen akciókat, fokozott 
ellenőrzéseket szervezünk. Az akciók szervezésében illetve végrehajtásában együttműködünk 
a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatallal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség területi 
képviselőivel, az NAV munkatársaival, valamint a kerületi Közterület Felügyelettel.  
 
A közbiztonság fenntartását segíti a kerületben működő térfigyelő rendszer, melyet a 
ferencvárosi önkormányzat üzemeltet. A térfigyelő jelenleg 27 telepített kamerával üzemel. 
 
A kerületben működő Polgárőrséggel az együttműködés hatékonynak mondható. A kerületi 
Polgárőrség szinte napi gyakorisággal lát el önálló vagy közös járőrszolgálatot a 
közrendvédelmi osztály állományával. 
 

IV.II. Térfigyel ő rendszer 
 

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel közösen, 
együttműködési megállapodás keretei között üzemelő térfigyelő rendszer működése a 2011. 
évben felmerült technikai (8 db folyamatosan nem működő kamera) és financiális problémák 
(karbantartási szerződés hiánya) ellenére sikeresnek mondható, működése a kerület bűnügyi 
mutatóiban, valamint Ferencváros közbiztonságában jelentősen érzékelhető. 
 
A rendszer, közterületi lefedettsége az állampolgárok közbiztonság érzetének fenntartásán túl, 
máig jelentős állománymegtartó szereppel bír, a hivatásos állománynak biztosított legális 
kereseti lehetősséggel, másodállással.    
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A térfigyelő szolgálat közvetlen irányítását, a szolgálat tervezését, szervezését Krajnyák 
Dezső ny. r. alezredes látja el.  
 
A rendszer üzemeltetésében bekövetkezett változások – közterület felügyelet, rendőrség 
közös szolgálat ellátása – a kezdeti aggodalmak ellenére pozitív eredményeket hozott, hisz 
egyetlen jogsértés sem marad intézkedés nélkül legyen az szabálysértés vagy bűncselekmény, 
azonban a karbantartás hiánya a rendszer működési hatékonyságát jelentősen csökkentette. A 
karbantartási szerződés, ennek következtében a javítási feladatok közel egy éves hiánya 
jelentős lemaradást, fejlesztési területszélesítést, igényt eredményezett a központi, valamint 
kihelyezett technikai eszközöket érintően. Az elmúlt évben nyolc térfigyelő kamera által 
közvetített kép volt tartósan felhasználhatatlan. 
 
Az év végén megkötött karbantartási szerződés valószínűleg, megfelelő anyagi fedezet 
biztosításával jelentős változásokat eredményezhet a 2012. évben. 
 
A térfigyelő rendszerben szolgálatot teljesítők által kezdeményezett intézkedések az alábbiak 
szerint alakultak: 
 

 Középső-Ferencváros kamerával védett területén    
2011. évben történt intézkedésekről 

 

ELFOGÁS 
Betöréses lopás 3 
Garázdaság 25 
Gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények 5 
Körözés 58 
Lopás 20 
Rongálás 6 
Súlyos testi sértés 6 
Egyéb bűncselekmények miatt 30 
Egyéb ok miatti elfogás 1 

Összesen 154 
 

ELŐÁLLÍTÁS 
Bűncselekmény elkövetés gyanúja 27 
Csavargó gyermek v. fiatalkorú 2 
Engedély nélküli árus 16 
Mintavétel 5 
pártfogói szabályszegő 1 
Szabálysértés tovább folytatása 50 
Személyi igazolvány hiánya 385 

Összesen 486 
 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
Intézkedés öngyilkosság megakadályozására 4 
Intézkedés egészségügyi ellátásra 38 
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Ittas v. bódult személy 6 
Magatehetetlen személy 4 

Összesen 52 
 
Feljelentés 219 
Fotó 219 
Rendőri jelentések 519 
Helyszíni birság 440000 
Igazoltatás 5642 

 

Középső- Ferencváros területén 
I-XII. hónapban végrehajtott intézkedésekről 

I-XII. hónap          2010               2011 

Elfogás 186 154 

Előállítás 733 486 

Biztonsági int.  59 52 

Feljelentés                           1303 219 

Fotó                           2964 219 
Rendőri 
jelentés                           1066 514 
Helyszíni 
bírság Ft                       645000 440000 

Igazoltatás                           9010 5642 
 
 
 

V. AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 
 

Az Igazgatásrendészeti osztály munkaterületei: 

• szabálysértési tevékenység, 
• személy-, vagyonőri és magánnyomozói tevékenység engedélyezése, ellenőrzése 
• játékos pirotechnikai tevékenység engedélyezése, ellenőrzése 
• figyelmeztető jelzés – hatáskörünkbe utalt eseteinek – engedélyezése, 
• közigazgatási eljárás lefolytatása az 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés a-k) pontja 

alapján, 
• tulajdon elleni szabálysértések előkészítő eljárásának lefolytatása a 2010. évi 

LXXXVI. törvény alapján (2010. augusztus 19. – december 1. között),  
• gyorsított eljárások előkészítése,  
• teljes ügykezelési tevékenység (érkeztetésen kívül valamennyi munkafolyamatot 

ellátjuk az ügyiratok selejtezéséig). 
 

2011. évben is több változás történt a szabálysértési eljárások tekintetében, melyek a 
megszokott munkavégzés menetét nehezítették. 

A kapitányságunkat sújtó személyzeti problémák az igazgatásrendészeti osztályon érezhetőek 



20 

talán a leginkább. 

V.I. Szabálysértési ügyek: 
 
2011-ben 2822 db szabálysértési ügyirat került iktatásra, mely 3217 darabbal volt kevesebb a 
2010. évinél. Ez abból adódott, hogy 2010. december 01-jén létrejött a BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányságon belül a Központi Szabálysértési Osztály, így az ismeretlen eljárás alá 
vontakkal szemben szabálytalan parkolás miatt tett feljelentések elbírálására ők rendelkeznek 
illetékességgel. 2010-ben 3668 db feljelentés érkezett a közterület felügyelőktől, mely 
feljelentések 90 %-a ismeretlen eljárás alá vonttal szembe indultak.      
  

V.II. Rendészeti szakterület: 
 Személy –és vagyonőri, magánnyomozói engedélyügyi tevékenység: 

 
2011-ben 161 db igazolványt és 11 db tevékenységi engedélyt adtunk ki, illetve 140 db 
megújítási kérelem érkezett igazolvánnyal, 9 db tevékenységi engedéllyel kapcsolatban. 46 db 
tevékenységi engedéllyel rendelkező helyszíni ellenőrzésére került sor, a kiemelt kockázatú 
labdarúgó mérkőzések alkalmával 82 fő személy- és vagyonőr ellenőrzésére került sor. 696 db 
adminisztratív ellenőrzésünk volt. Az ellenőrzések a SZEVAPOL rendszerben rögzítésre és 
lezárásra kerültek. 
   
A személy- és vagyonőri, magánynyomozói engedélyügyi tevékenységekkel kapcsolatos 
feladatokat 1 segédelőadó látja el.  
 
Figyelmezető jelzést adó készülék felszerelésére és használatára 5 db új engedély került 
kiadásra. 
I. pirotechnikai termék forgalmazásához hozzájárult nem kértek. 
 
271 db megkeresés érkezett hatóságunkhoz, mely magában foglalja a meghallgatásra 
megkereséseket, a szabálysértési priusz miatti megkereséseket is.  
 
Közigazgatási bírság: 89 db ügy érkezett be és került lezárásra.   
 
2011-ben is plusz feladat volt kerületünkben az Albert Flórián stadionban lezajló kiemelt 
kockázatú labdarúgó mérkőzések megkezdése előtt a mérkőzést biztosító személy- és 
vagyonőrök mérkőzés megkezdése előtti helyszíni ellenőrzése. 
 

V.III. Igazgatásrendészeti szakterületen felmerült problémák: 
 
Legnagyobb problémát az osztályon a létszámhelyet okozza, az előadók létszáma kevés, 
viszont a feldolgozandó ügyiratok száma a szervezeten belül közel a legmagasabb.  
 

VI. BŰNMEGELŐZŐ MUNKA 
Ifjúságvédelem, baleset- és bűnmegelőzés 

 
A Fővárosi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának tájékoztatása alapján 2011. 
évben számos állampolgár vette igénybe az áldozatvédelmi referens segítségét 
büntetőügyekben szereplő sértettként, melynek igazolására minden esetben igazoló lapot 
állítottunk ki, de természetesen minden egyes ügy előadója a szükséges felvilágosítást a 
sértetteknek megadja amennyiben szükséges.  
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A bűnügyi osztály fokozott figyelmet fordít a családon belüli erőszak áldozataira. Azokban az 
esetekben, ahol kiskorú gyermek is van a családban, hatóságunk haladéktalanul értesíti a 
Gyámügyi Osztályt vagy a Családsegítő Szolgálatot az esetleges intézkedések megtétele 
érdekében, valamint lépéseket tettünk abba az irányba, hogy 2012. évben Magyarországon 
úttörő módon egy kísérleti program keretein belül a ferencvárosi családon belüli erőszakot 
elszenvedők mobil vészjelző készüléket kapjanak.  
 
Az eljáró kollégáink betartják a felek személyiségi és adatvédelmi jogaival összefüggő 
szabályokat, érvényesül az adatok zártan történő kezelése, valamint – nemcsak a bűnüldözési 
érdeken alapuló – „névtelenség” biztosítása.  
 
Kapitányságunk kapcsolatot tart a kerületben működő Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálattal, illetve a szomszédos kerületek Rendőrkapitányságaival, Gyermekvédelmi és 
Gyámügyi Osztályaival.          
 
Folyamatos a kapcsolattartás a kerületben található általános iskolákkal, kiemelném a jól 
működő „Iskola rendőre” és „Pindur pandúr” programot , mellyel elértük azt, hogy a 14 
év alatti korosztályt közvetlenül szólítsuk meg, a bűnmegelőzési tanácsokat játékos formában, 
egy hiteles személytől ismerjék meg, fogadják el.  
 
Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat, fiatalkorúakkal foglalkozó 
pártfogóival, mivel nagyon fontos a megelőzés annak érdekében, hogy a fiatalok ne 
kerüljenek olyan környezetbe, ahol fennáll a veszélye annak, hogy bűncselekményeket 
kövessenek el.      
 
A kerületi általános iskolákban folyamatos a bűnmegelőzési D.A.D.A.  és biztonságos 
közlekedésre nevelő program, melynek keretében lehetőséget biztosítottunk számos 
intézmény tanulóinak kapitánysági látogatásra is. 
 
 
 
 
 

VII. HIVATALI SZAKTERÜLET 
 

VII.I. Humáner őforrás gazdálkodás 
 

VII.I. Pénzügyi technikai erőforrás gazdálkodás 
Anyagi-technikai eszközgazdálkodás, átcsoportosítás, amortizációs cserék, fejlesztések 
 
A szakszolgálatok a felmerülő igényeinket folyamatosan – anyagi forrás rendelkezésre 
állásától függően - biztosították, több esetben haladéktalanul intézkedtek a felmerült 
hiányosságok pótlására, gondjaink megoldására. 
  
A Rendőrkapitányság épületvédelmét fegyveres biztonsági szolgálat, a közrendvédelmi 
osztály elhelyezésére szolgáló Börzsöny utcai objektum épületvédelmét kamerarendszer, az 
állomány testi épségét lövedékálló mellény biztosítja. A közbiztonsági állomány testvédő 
felszereléssel is rendelkezik. A kapitányság műszaki anyagokkal történő ellátottsága jónak 
mondható.  
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VII.II. Ingatlanállomány állapota 
 
A Haller utcai épület kétemeletes, alapterülete 3344 m2, melyből az objektumban elhelyezett 
Budapesti IX. kerületi Ügyészség – a földszinten – 231 m2-t foglal el. A földszinten található 
az ügyeleti helység, a leíró szoba, továbbá itt került elhelyezésre az igazgatásrendészeti 
osztály egy része, valamint a készenléti alosztály, a telefonközpont, a szerverszoba és a 
ferencvárosi térfigyelő szolgálat helyiségei is itt kerültek kialakításra. 
 
Az I. emeleten került elhelyezésre a bűnüldözési alosztály, I.-II. vizsgálati alosztály, a 
vizsgálati osztályvezető, az igazgatásrendészeti osztály egy csoportja és a kapitánysági 
fegyverszoba. 
 
A II. emeleten működik a segédhivatal, a gazdaságvédelmi alosztály, és az 
igazgatásrendészeti osztály egy csoportja. A kapitányság törzsében dolgozók – 
kapitányságvezető, bűnügyi osztályvezető, hivatalvezető, személyügyi főelőadó, anyagi-
pénzügyi előadó – irodái is itt találhatók, valamint a számítástechnikai rendszerfelügyelői 
helyiségek. 
 
Az épület alagsorában működik az előállító helyiség, kondicionáló terem, és itt kerültek 
kialakításra az irattári, valamint bűnjelek elhelyezésére szolgáló helyiségek is. A jó kondíció 
alapkövetelmény a rendőri munka során, azonban a korábban kialakított kondicionáló 
terem leamortizálódott, az eszközök cseréje indokoltnak látszik, melynek 
megvalósításában nagyban számítunk 2012. évben az önkormányzat támogatására. 
 
A bútorzat száma, mennyisége az állomány létszámához viszonyítva megfelelő, azonban 
azok minősége jellemzően amortizált, cseréjük, felújításuk indokolt lenne. 
  
A Haller utcai épület tisztasága, karbantartottsága megfelelő szintű, azonban erős 
felújításra szorul, a kerületi vállalkozások felajánlásaiból –melyek, a normák alapján a 
közbiztonsági közalapítvány és önkormányzat jóvoltából elfogadhatóak- folyamatosan 
hajtjuk végre. (festés, villamos berendezések cseréje, udvar rendbetétele, helységek 
vakolása, stb.)  
 
A Haller utcai épület bejárata mozgáskorlátozottak bejutását elősegítő jelző és kamera 
rendszerrel 2006-ban került ellátásra, azonban hiányosságként könyveljük el, hogy a bejutást 
segítő mozgáskorlátozott lift az épület hátsó udvarára nyíló bejárathoz került kiépítésre. A 
mozgáskorlátozottak részére illemhely is kialakításra került.  
A közterületi szolgálatot ellátó állomány elhelyezésére szolgáló Börzsöny utcai objektum, 
mely önkormányzati tulajdonú – 513 m2 - a közrendvédelmi parancsnoki állománynak, az őr- 
járőr alosztálynak, és a körzeti megbízotti alosztálynak ad helyet, itt találhatóak továbbá a 
közrendvédelmi állomány szociális helyiségei, (öltözők, zuhanyozók) valamint a 
váltásparancsnokok irodája is itt került kialakításra. Az épület állaga, bútorzata nagyban 
leamortizálódott, melynek felújítását 2012. évben Ferencváros önkormányzata korábbi 
döntése alapján végrehajtja.  
 
A Börzsöny utcai a Haller utcai objektum 4-4 szolgálati gépkocsi parkolására alkalmas 
közterületi parkolóhellyel rendelkezik. A Haller utcai objektum udvarral is rendelkezik, 
melynek Nádasdi utcai kijárója sorompóval felszerelt és objektumőri szolgálattal védett.  
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VII.III. Járm űállomány helyzete 
 
A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság gépjárműparkja minőségi és mennyiségi 
szempontból is fejlesztésre szorulna. Kapitányságunkon 13 db szolgálati gépjármű, 3 db 
robogó biztosítja a szolgálat ellátását, amelyből a közrendvédelmi osztály 7 db gépkocsija 
rendőri jelleggel ellátott.  
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tulajdonában lévő szolgálati gépjárművek életkorából 
fakadó műszaki állapota számos problémát okoz azok üzemeltetése során, azonban a 
mindennapi szolgálati feladatok ellátására még alkalmasak.  
 
Szükséges lenne a kapitányság rendőri jelleggel fel nem tüntetett szolgálati 
gépjárműparkjának bővítése további 2 db szolgálati gépjárművel, hogy minden alegység 
rendelkezzen saját gépjárművel, továbbá szükséges lenne a közrendvédelmi állomány 
ellátása 1 db csapatszállító kisbusszal, valamint a térfigyelő szolgálat biztonságos 
ellátása érdekében további 1 db gépjármű üzembe állítása.  
 

VII.IV. Informatikai fejlesztések 
 
A kapitányság technikai ellátottságában pozitív irányú változást jelentett a számítógépes park 
bővítése melyet nagyban köszönhetünk a kerületi polgármesteri hivatalnak.  
 
105 darab számítógépből 90 szorul fejlesztésre. Egy részük az elmúlt évben 512 MB SD 
RAM bővítéssel lettek alkalmasak a rendőrségen rendszeresített alkalmazások futtatására. A 
készletünkben lévő 1 db mobil számítógépet és nyomtatót a bűnügyi állomány igen 
eredményesen és nagy megelégedéssel használja. Kapitányságon 16 helyi és 16 gazdaságosan 
üzemeltethető, de korábbról, valamint a jelentős igénybevételből adódóan problémásan 
működő hálózati lézernyomtató, valamint 2 db tintasugaras nyomtató található. 
 
A rendőrkapitányság informatikai rendszere, az egyes szolgálati ágak által használt 
programok magas száma, azok rendszeres karbantartási igénye a rendszergazda állandó 
rendelkezésre állását indokolja. Szabadság, vagy betegállomány esetén egy, 
számítástechnikában jártas munkatársunk helyettesíti, illetve a ORFK GEI. Információ 
Technológiai Osztály ügyeletes informatikusa nyújt támogatást. 
 
Informatikai rendszerünk összességében elavult, melynek részbeli modernizálására 
2011. évben lépéseket tettünk, melynek eredményeképpen 2012. évben a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság a nyomtatók cseréjét a szolgáltatás kiszervezésével megoldotta 
(modern, minden igényt kielégítő multifunkciós készülékeket bérel a korábbi elavult 
nyomtatók és fénymásolók helyett), valamint a ferencvárosi önkormányzat 3,6 Mft 
támogatást szavazott meg kapitányságunknak informatikai fejlesztésre, melyből 
gépparkunk mintegy egyharmada modern számítógépekre cserélhető.  
  

VII.V. Hírközlés 
 
A rendelkezésre álló hírközlési eszközök biztosítják a kapitányság alegységeinek szakmai 
feladatainak maradéktalan ellátását. A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság és a Börzsöny 
utcai objektum ügyeletén, valamint a térfigyelő központban egy-egy nagy teljesítményű 
központi adó-vevő készülék működik. A rendszerben lévő 83 db EDR típusú mobil rádió a 



24 

teljes kivonuló állomány és a ferencvárosi térfigyelő szolgálat számára biztosítja a folyamatos 
hírösszeköttetést. 
A kapitányság 17 db rendőrségi szolgálati mobiltelefon készülékkel rendelkezik. 
 

VII.VI. Az állomány egészségügyi helyzete 
 
Állományunk orvosi ellátása az ORFK Egészségügyi Szolgálatán keresztül biztosított. 
Pszichológiai probléma év közben nem merült fel. Az állomány fizikai állapota megfelelő. 
 
2011-ben nem történt munkahelyi baleset.  
 
A kapitányságvezető, hivatalvezető és a kerületi munkavédelmi megbízott rendszeresen 
munkavédelmi ellenőrzést tart az előírások betartásának, illetve a balesetveszélyes 
körülmények feltárása érdekében, melynek következtében korlát, valamint külső, 
épületjavítások kerültek végrehajtásra. Minden újonnan felszerelt kolléga munkavédelmi 
oktatásban részesült. 
 

VII.VII. Kapcsolattartás formái a lakossággal és azok tapasztalatai: 
 
A kapcsolattartás a kerületi lakosokkal közvetlenül (személyes fogadóórák, internetes 
bejelentési felület, lakossági fórumok) és közvetve (választott önkormányzati képviselők) 
történik. 
 
A ferencvárosi képviselő testület egyéni képviselőivel a kapcsolattartás folyamatos, a 
képviselőtestületi tagokkal közös területbejárásra is sor került. A kapcsolattartás során a 
testületi tagok részéről felmerült a közterületi jelenlét fokozásának, valamint a szorosabb 
kommunikációnak az igénye.  
 
A fenti igények kielégítése, valamint a közbiztonság fokozása érdekében a körzeti megbízotti 
jelenlét fokozásra került, ezzel összefüggésben a József Attila lakótelepen található Pöttyös 
utcai körzeti megbízotti iroda is felújításra került, továbbá felélesztésre került a gyalogos járőr 
szolgálat Boráros tér területén, Középső-Ferencváros területén, valamint az Aszódi úti 
lakótelepen. 
 
Lakossági fórumokon (csepeli önkormányzatnál tartott összevont közbiztonsági 
közmeghallgatás, Aszódi úti hajléktalan szállóval kapcsolatos lakossági fórum) 
elhangzottakból az állapítható meg, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete nem kirívóan 
rossz, több olyan dolog miatt nem érzik magukat biztonságban, melyek kiküszöbölése nem 
csak rendőrhatósági feladat, hanem széles intézményi és társadalmi összefogással javítható. 
 

VII.VIII. Kommunikációs tevékenység értékelése 
 
A kommunikációs tevékenységünkre nagy hangsúlyt fektetünk, mivel fontosnak tartjuk, hogy 
a lakosságot folyamatosan tájékoztassuk a kerületben történt bűnügyi esetekről, hogy abból 
tanulva kerületünk lakosai ne váljanak áldozatokká.  
 
A nyitottság jegyében, a közösségi rendőrség megteremtésének érdekében folyamatosan 
beszámolunk mindennapi életünkről, munkánkról, mellyel a kerületi lakosokat igyekszünk 
közelebb hozni hozzánk, hogy a kerület társadalmi életének szerves részének tekintsenek 
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bennünket, olyan szervezetként tekintsenek ránk, melynek dolgozói őket szolgálják, hozzájuk 
bármikor bizalommal fordulhatnak. 
 
Közösségi rendőrségként jótékony adományozás keretein belül egy család téli tűzifáját 
biztosítottuk az objektumunk területén lévő beteg fák átadásával, valamint dolgozóink 
karácsonykor jelentős mennyiségű szárazeledellel támogattak egy kutyamenhelyet.  
  
A Ferencvárosban működő regionális televízióban -9. TV- egy közbiztonsági magazin 
műsort indítottunk „Biztonsági Zóna” néven, amelyben heti rendszerességgel 
tájékoztattuk a kerület lakosait az aktuális bűnügyi helyzetről, a jellemző elkövetési 
magatartásokról és az áldozattá válást előidéző körülményekről, valamint az észlelt 
bűncselekmények alkalmával követendő magatartásról. A kapitányság vezetője számos 
esetben meghívottja a kerületi televízió szerkesztőségének, amikor is közvetlenül ad 
tájékoztatást az elmúlt időszak eseményeiről, valamint a lakosság széles körét érintő 
várható kerületi történésekről. A fentieken túl a heti Híradóban is több alkalommal 
exponáltuk magunkat. 
 
Az önkormányzat kétheti lapjában is folyamatosan jelen vagyunk közbiztonsági rovattal.   
 
Az országos lefedettségű, terjesztésű írott és elektronikus médiumokban is rendszeresen 
szerepeltünk, valamint a világháló révén a világ minden részén elérhetőek voltak a velünk 
kapcsolatos fontosabb események. 
 
A nagy közérdeklődést kiváltó események helyszínén történő tevékenységünkről minden 
esetben közvetlenül tájékoztatjuk a BRFK Kommunikációs Osztályát. 
 

VIII. 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÁTTEKINTÉ SE 
 
2011. évben is jelentős anyagi és dologi támogatással járult hozzá Ferencváros 
önkormányzata a kapitányság működéséhez, az állomány megtartásához, motiválásához. 
 
Közvetlenül: 
 

• 1 Mft jutalmazásra 2011. április 24. Szent György nap alkalmából 
• 1 Mft támogatás működési költségekre 
• 3 Mft jutalmazásra karácsonyra 2011. évi munkateljesítmény elismeréséül 
• 1 Mft évadzáró rendezvény finanszírozása  
• 5 db szolgálati jellegű önkormányzati lakás kiutalása 

 
Közvetetten, Ferencváros Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül: 
 

• Mikulás napi rendezvény finanszírozása a kapitányság dolgozóinak gyerekeinek 
• bruttó 1.159.809 Ft értékű adomány kerületi vállalkozások dologi felajánlásai 
• bruttó 1.972.754 Ft értékű adomány kerületi vállalkozások dologi felajánlásai 

 
 

IX. ÖSSZEGZÉS 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 
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A 2011. évet a IX. kerületi Rendőrkapitányság állománya tisztességesen és becsületesen 
végzett munkával zárta. 

Az elmúlt évben felmerült szervezeti és működésbeli hiányosságok, problémák előrevetítették 
hathatós intézkedések szükségességét, melyeket megtettünk, melyek eredményeképpen 
évtizedes ügykezelési hiányosságokból fakadó elmaradásokat pótoltunk be, hátralékokat 
dolgoztunk le, teremtettünk rendet szervezetünkben és egy jól működő, biztos alapokon álló 
kapitányságot hoztunk létre.   

Önökkel szorosan együttműködve kidolgoztunk egy motiváló, kerületi kapitánysághoz kötő, 
ösztönző rendszert, melynek működtetése beindult, folytatása szükségszerű eredményeink 
fenntartása, növelése érdekében (jutalmazások, szolgálati jellegű lakások kiutalása, évadzáró 
rendezvény megtartása, anyagi, dologi támogatások) 

Hatékony, napi bűnügyi helyzethez alkalmazkodó közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat 
szervezéssel és más szervekkel történő tudatos együttműködéssel gyors és hatékony 
válaszokat tudunk adni a kerületben feltűnő bűnügyi tendeciákra. 

A jelenlegi működési körülmények nem teszik lehetővé a XXI. századi elvárásoknak 
megfelelő munkakörnyezet kellő biztosítását, mert az épületek szerkezetileg, felépítésileg 
idejétmúltak, különösen a közrendvédelmi állomány elhelyezésére szolgáló Börzsöny utcai 
épület, mely állapot Önöknek köszönhetően a 2012-es évben felszámolása kerül. Az állomány 
munkájának kontrollálása miatt szükséges az egységes, kulturált elhelyezés biztosítása.  

Munkatársaim folyamatos és egyenletes teljesítménye, az állomány feladattudata, szakmai 
felkészültsége, fegyelmezettsége okot ad annak remélésére, hogy a jövőben is stabil, erős 
közbiztonságot tudunk tartani itt a IX. kerületben. Változnunk kell a változó világgal, 
rugalmasan kell megfelelnünk az újabb kihívásoknak, legyenek azok szervezetiek, vagy 
szakmaiak. 

Az elmúlt év értékelését követően és alapul véve meg kell határoznunk a következő 
időszakra vonatkozó legfontosabb célkitűzéseinket.   
 

2012. év kiemelt céljai: 
 

• az új szervezeti modell kidolgozása a bűnügyi osztályon a specifikáció és 
hatékonyság jegyében, a működőképességéhez szükséges feltételek biztosítása, 
térfigyelő rendszer XXI. századivá fejlesztése; 

• fenn kívánjuk tartani a főváros IX. kerületében a látható és intézkedő 
rendőrségi modellt, biztosítva a folyamatos közterületi jelenlétet; 

• a 2012. évi biztosítási feladatok lebonyolításában hathatós közreműködéssel 
biztosítani a közrend és közbiztonság fenntartását a kapitányság állománya 
részére meghatározott feladatok maximális végrehajtásával;   

• tovább kívánjuk mélyíteni a kerület lakossága és a kapitányság között fennálló 
viszonyt, közösségi rendőrségi modell megteremtését; 

• a lakosságot leginkább irritáló bűncselekmény kategóriák vonatkozásában az 
eredményességünk javításárára törekszünk; 

• nyomozáseredményességi mutatóinkat javítani, szinten tartani kívánjuk; 

• kiemelten kezeljük a lakosság nyugalmát, biztonságérzetét zavaró jelenségeket, 
eseményeket, cselekményeket; 
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• tovább javítani a fiatalok és az idős emberek biztonság érzetét; 

• a közlekedés rendjének megszilárdítása, fenntartása érdekében továbbra is a 
törvény teljes szigorával kell fellépnünk a közlekedési szabálysértések 
elkövetőivel és a megbotránkoztató közösség ellenes magatartást tanúsítókkal 
szemben; 

• tovább kell növelni a parancsnoki ellenőrző tevékenység hatékonyságát, elmúlt 
évekhez hasonló szigorral kell fellépni a korrupció minden fajtájával szemben; 

• megkezdett utat folytatva a megelőző – felvilágosító munkát tovább kell 
fokoznunk az iskolákban, az idősek között és a helyi médiában; 

• megőrizzük, elmélyítjük a kialakult kiváló kapcsolatokat az önkormányzattal, 
ügyészségekkel, különböző társszervekkel és más szervezetekkel, 
szerveződésekkel; 

• munkatársaink részére - szakmai fejlődésük céljából - lehetőségeink szerint 
biztosítani kell oktatásokon, képzéseken, konferenciákon való részvételt; 

 
• az életkörülmények javítása, a fluktuáció megállítása, az állomány megtartása 

érdekében újabb szolgálati lakások biztosítása az Önkormányzat segítségével; 
 

• pályázatok figyelése, lehetőség szerint pályázatok írása. 
 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Ferencváros Önkormányzatának, 
Polgármester úrnak, képviselőknek a 2011. évben nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását, a 
kapitányság állományának megbecsülését.  
 
Budapest, 2012. április 18. 
                     Fuxreiter Róbert r. őrnagy s.k. 
                         mb. kapitányságvezető 
          
 

 

 

 

 

 
 


