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Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről III. fejezet 8.§ (4) bekezdése alapján „a 

Rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról” az 

alábbi beszámolót teszem: 

 

I. A kerület bűnügyi helyzetének áttekintése 

 
A kerület a korábbi években kialakult tendenciák alapján – a bűncselekmények elkövetésének 

szempontjából – továbbra is három 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. 

 

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 

használják fel pénzfelvétel céljából. 

 
A jövőben feltehetően szintén az elektronikus úton, főként internet banking tevékenységgel, 

internet felhasználásával, weboldalakon, illetőleg klónozott bankkártyák segítségével elkövetett 

bűncselekmények fognak tovább növekedni. 

 

I.I. 2012. évben a legfontosabb célkitűzések voltak: 

 

 Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további növelése érdekében a „látható, 

elérhető, reagáló rendőrség” koncepciójának további erősítése, 

 a reagáló képesség hatékonyságának növelése, 

 az állami ünnepek, tömegrendezvények zavartalan megvalósításának garantálása, 

 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 „mi rendőreink” érzés megteremtése a kerület lakosaiban 

 

A kerület elöljáróival, önkormányzat képviselőivel, az intézmények vezetőivel, a kapcsolat 

személyes és egyben szorosabb is lett, amire büszkék vagyunk. 

 

Összességében megállapítható, hogy a IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évben teljesítette 

feladatait, sikeresen megőrizte a kerület közbiztonságát, melyet mi sem bizonyít jobban, a több 

alkalommal szervezett lakossági fórumokon tapasztaltak, melyek a lakosság elégedettségét 

bizonyítják. 

 

A fentiek alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évben a 

rendőri tekintély megóvása mellett, az állampolgárok jogainak tiszteletben tartásával törvényes, 

határozott és szakszerű rendőri intézkedések végrehajtásával, kellő toleranciával végezte munkáját 

és teljesítette előirányzott feladatait.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. A bűnügyi helyzet értékelése 

 

II.I. Általános megállapítások a bűnügyi munka területén 

 

2012. évi főbb statisztikai számai 

 

       2011. év   2012. év 

 

Nyomozás elrendelések száma:     5426                                       6059                  

Befejezett nyomozások száma:    5415                                       6050 

Eredményes nyomozás befejezések:    1189                                         671         

Ebből vádemeléssel befejezett nyomozások:     932                                         424     

Nyomozás eredményességi mutató:     20,7%                10,6% 

 

Regisztrált bűncselekmények száma:      6338                          7596 

Emberölés               1                                           3 

Vagyon elleni bűncselekmények:      4662                                     4252 

személygépkocsi lopások:         154                                       201 

gépkocsi feltörések:          475                                       526 

lakásbetörések:          325                                       336 

rablások száma:            93                                         83  

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények:                26                              49 

 

Kiemelt bűncselekmények közül egyes kategóriákban (gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények 

és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények) vonatkozásában növekedési tendencia figyelhető 

meg, ez azonban Budapest egészére jellemző tendencia, 2013. év kihívása ezen kategóriákba 

tartozó bűncselekmények számának csökkentése összehangolt rendőrhatósági intézkedésekkel és 

széles társadalmi, szervezeti összefogással.  

 

A célirányos munkavégzésünknek köszönhetően a lakosságot leginkább irritáló erőszakos 

bűncselekmény, a rablások elkövetési számát 10 % sikerült csökkentenünk és hasonló eredmény 

mutatható ki összességében a vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában is. 

 

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. 

 
A nyomozás eredményességi mutató drasztikus csökkenésének technikai oka volt, mivel az 

eredményes, vádemelési javaslattal lezárt ügyeinkben a statisztikai adatlapokat a Budapest IX. 

kerületi Ügyészség tölti ki és továbbítja a Belügyminisztérium felé, azonban ezen feladatát 

személyzeti okok miatt korlátozottan hajtotta végre 2012. évben, így 430 db eredményes 

ügyünkben nem került kitöltésre a statisztikai adatlap. Ha azok beküldésre kerültek volna a 

minisztériumba, akkor a 2011. évi eredményességünk színvonalát kicsit meghaladva állna a 

kapitányság nyomozás eredményességi mutatója. 

 

 

 

 

 

 



II.II. Stratégiai célkitűzéseink a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése 

érdekében 

 

Szervezeten belüli intézkedések az eredményesség növelése érdekében: 

 

- A meglévő állomány megtartása és folyamatos toborzási tevékenység a bűnügyi állomány 

feltöltése érdekében 

 

- 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 döntően önkormányzati forrásokból finanszírozunk. 

 

- A bűnügyi és vizsgálati osztályon dolgozó fiatal állomány betanítása, hatékonyságának 

növelése érdekében 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.  

 

Szervezeten kívülre ható intézkedéseink az eredményesség növelése érdekében: 

 

-  a nyomozók közterületi jelenlétének további növelése, továbbá visszatérő bűnügyi 

portyaszolgálat szervezése 

 

- rendészeti 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 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. 

 

- még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az értékelő - elemzői munkára, az összefüggések 

keresésére, a fertőzött területek szűkítésére, a bűnözői életvitelt folytató családok 

feltérképezése, kontroll alatt tartása 

 

- a kiemelt bűncselekményi kategóriák nyomozásának vonatkozásában bűnügyi csoportok 

kialakítása, mely a specifikáció nyomán a bűnügyi eredményességet növelheti. 

 

 

 

 

 



III. 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 rendészeti állomány.     

 

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 rendészeti osztály feladatát képezte továbbá a rendőri biztosítások 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. 

 

III.I. Intézkedési aktivitás összehasonlítása, intézkedések a 2011 – 2012. évben 
 

A rendészeti osztály által végrehajtott intézkedések mutatói, struktúrájukat, dinamikájukat tekintve 

az alábbiak szerint alakultak. 

 

Intézkedési aktivitás összehasonlítása, intézkedések a 2011 – 2012. évben 

 

2011. év 2012. év 

Elfogás: Elfogás:  

Összesen:  689 fő Összesen:   466 fő 

Csökkenés (fő):                                223 fő Csökkenés (%):               - 32 

 

2011. év 2012. év 

Előállítás Előállítás 

Összesen:                                       2013  fő 2039 fő 

Növekedés (fő):                                  26 fő Növekedés (%):       +1 

 

2011. év 2012. év 

Biztonsági intézkedés Biztonsági intézkedés 

                                                          382 fő                                  350 fő 

Csökkenés (fő):                                  32 fő      Növekedés (%):       - 8 

 

2011. év 2012. év 

Szabálysértési feljelentések Szabálysértési feljelentések 

                                                        1598 fő                                  656 fő 

Csökkenés (fő):                               942 fő Csökkenés (%):      -59 

 

 

 



2011. év 2012. év 

Helyszíni bírságolás Helyszíni bírságolás 

                                       796 / 6.248.000 fő/Ft              424 / 7.480.000 fő/Ft 

Csökkenés (fő):  372   Növekedés (%):  - 46/ +20 

 

Az utóbbi 3 évben keletkezett főbb intézkedési mutatók szerint az elmúlt évekhez viszonyítva 

jelentős változás nem történt.  
 

Főbb intézkedési mutatók az elmúlt 3 évben 

 

Év Elfogás Előállítás Biztonsági 

intézkedés 

Összes 

személyes 

szabadságot 

korlátozó 

intézkedés 

Helyszín

bírság 

(db) 

Hadrafogható 

létszám 

2010 694 1932 307 2933 481 76 

2011 689 2013 382 3084 796 86 

2012 466 2039 350 2855 424 71 
 

Az intézkedési mutatók értékelése során megállapítást nyert, hogy az elfogások száma csökkenő 

tendenciát mutat (-32%), mely a szabálysértési értékhatár megemelésére vezethető vissza. Az 

elmúlt évekhez képest csökkent azon lopások, rongálások száma, melyek korábban még 

bűncselekményi alakzatnak számítottak, viszont a 2012. évben már csak szabálysértésnek 

minősültek.  

 

A 2013. évben a tervszerűbb és szervezettebb munkavégzéssel, a célirányos és szigorúbb 

követelménytámasztással az intézkedési aktivitás további növelését határozom meg célként az 

elfogások tekintetében, valamint nagyobb eredményt kell elérni a rablások, betörések, valamint 

gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek elfogása, illetve felderítése terén. 

 

Az előállítások számában jelentős mértékű változás nem következett be (+1%), azonban a 2013. 

évben nagyobb eredményt kívánok megkövetelni az előállítások terén (bűncselekmény gyanúja, 

valamint mintavétel).  

 

A szabálysértési feljelentések száma csökkenő tendenciát mutat (-59%), mely több tényező 

együttes hatása eredményezett. 2012. április 15-vel új szabálysértési törvény lépett hatályba, 

melynek során bővült azon szabálysértések köre, melyek elkövetése esetén az intézkedő rendőr 

helyszíni bírság kiszabására jogosult. Megállapítható, hogy az állomány élt a helyszíni bírságolás 

lehetőségével, amely megmutatkozott a helyszíni bírságok összegének emelkedésében is (+20%). 
 

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. 

 

 

 



2012. szeptember hónaptól kezdődően állandó jelleggel ún. „posztos” mozgóőröket biztosítunk a 

Határ úti metró állomás aluljáró és felszíni területére, valamint az Aszódi lakótelep területére 

06:00-09:00 óra közötti időszakban. A mozgóőri feladatokat 09:00- 22:00 óra közötti időszakban a 

Készenléti Rendőrség állománya hajtja végre. További mozgóőri feladatokat teljesít a 

közrendvédelmi állomány a Boráros téren, hétköznapokon 14:00-16:00 óra közötti időben, 

valamint hétvégi napokon 02: 00-05:00 óra közötti időben, valamit a Középső-Ferencváros 

területén / Balázs Béla utca és tágabb környéke/ 09:00 és 22:00 óra között kettő fő gyalogos és 

kettő fő gépkocsizó járőr teljesít állandó jelleggel mozgóőri feladatot. A fentieken túl visszatérő 

jelleggel 15:00-19:00 óra közötti időben ellenőrizzük a Nagyvárad téri, – valamint Népligeti metró 

aluljáró és felszíni területét is. 

 

A fenti intézkedéseknek köszönhetően a jelölt területeken a közterületi bűncselekmények száma 

jelentősen visszaesett, a lakosság és az önkormányzati képviselők visszajelzése alapján az érintett 

területeken jelentősen nőtt az ott élők, közlekedők biztonságérzete. 

 

A szolgálatszervezésnél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy napszakonként legalább 4 fő 

körzeti megbízottat vezényeljünk közterületre, akik lakosságot megszólítva, fogadóórákat tartva 

jelentősen erősítették a közterületek biztonságát. 

 

A IX. kerület jellege, bűnözési struktúrája igényli a rendszeres közterületi rendőri jelenlétet, mely 

elvárás az önkormányzati képviselők valamint a lakosság részéről is. A közterületi szolgálat 

szervezésénél a frekventált területek prioritásban részesülnek.  

 

A fokozott közterületi rendőri jelenlét növelése, a bűnügyi megelőző- felderítő munka segítése, a 

közlekedés biztonságának javítása érdekében rendszeresen akciókat, fokozott ellenőrzéseket 

szerveztünk 2012. évben is.  

 

A közterület ellenőrzését segíti a működő térfigyelő rendszer, igaz már a Közterület-felügyelet 

üzemeltetésében, valamint a Polgárőrséggel történő hatékony együttműködés. A kerületi 

Polgárőrség szinte napi gyakorisággal lát el önálló vagy közös járőrszolgálatot a rendészeti 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 2012. évi labdarúgó mérkőzések rendőri biztosítását sikeresen, nagyobb rendbontások nélkül 

végrehajtottuk. 

 

 



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 rendészeti osztály állománya napi kapcsolatban áll az igazgatásrendészeti osztály 

munkatársaival, melynek alapja a kölcsönös segítségnyújtás. Jogszabályi változások esetén 

megfelelő iránymutatást kapott rendészeti 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.  

 

III.II. Térfigyelő rendszer 

 

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel közösen, 

együttműködési megállapodás keretei között üzemelt térfigyelő rendszer működése a 2012. évben 

felmerült technikai (8 db folyamatosan nem működő kamera) problémák ellenére sikeresnek volt 

mondható, működése a kerület bűnügyi mutatóiban, valamint Ferencváros közbiztonságában 

jelentősen érzékelhető volt. 2012. év utolsó negyedévében a térfigyelő rendszer üzemeltetése, 

felügyelete teljes mértékben a kerületi Közterület-felügyelethez került át. 

 

A rendszer közterületi lefedettsége az állampolgárok közbiztonság érzetének fenntartásán túl, 

jelentős állománymegtartó szereppel bírt, a hivatásos állománynak biztosított legális kereseti 

lehetőséget.  

 

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. 

 

A térfigyelő rendszerben szolgálatot teljesítők által kezdeményezett intézkedések az alábbiak 

szerint alakultak, amíg a rendőrség üzemeltetésében állt: 

 

 

 

 

 

 



Középső-Ferencváros kamerával védett területén 

2012. évben történt intézkedésekről (I-VIII. hónap) 

 

ELFOGÁS 

 

Betöréses lopás  3 

Garázdaság  2 

Gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények  2 

Körözés  19 

Hivatalos személy elleni erőszak 1 

Súlyos testi sértés  1 

Egyéb bűncselekmények miatt  7 

Egyéb ok miatti elfogás  4 

Összesen  34 

 

ELŐÁLLÍTÁS 

 

Bűncselekmény elkövetés gyanúja  6 

Csavargó gyermek v. fiatalkorú  1 

Engedély nélküli árus  11 

Szabálysértés tovább folytatása  19 

Személyi igazolvány hiánya  318 

Összesen  355 

 

 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Intézkedés egészségügyi ellátásra  8 

Ittas v. bódult személy  1 

Magatehetetlen személy  2 

Összesen  11 

 

 

Feljelentés  62 

Rendőri jelentések  112 

Igazoltatás  1908 

 

IV. Bűnmegelőzés 

Ifjúságvédelem, baleset- és bűnmegelőzés 

 

A Fővárosi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatának tájékoztatása alapján 2012. 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.  

 

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. 



 

2012. évben Magyarországon úttörő módon egy kísérleti program keretein belül a 

ferencvárosi családon belüli erőszakot elszenvedők mobil vészjelző készüléket kaptak a 

NANE Egyesület, Vodafon és BRFK együttműködésének köszönhetően. A program 

rendkívüli sikerességgel fut jelenleg is, melynek tapasztalatait felhasználva további 

kerületekre került kiterjesztésre. Az eredményes és hatékony együttműködésről több esetben 

beszámoltunk az országos elektronikus és írott médiában, valamint szakmai konferenciákon. 

 

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. 

 

Felkérés alapján több bűnmegelőzési előadást tartottunk a kerületben található idősek otthonaiban, 

valamint minden kerületi nagyobb tömegeket vonzó szabadtéri rendezvényre kitelepültünk, részt 

vettünk, előadásokat tartottunk /József Attila lakótelep lakótelepi napok, Aszódi úti lakótelep 

gyermeknapi rendezvényei, stb./. 

 

V. 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, átadásra került az Aszódi úti lakótelepen egy új KMB 

iroda, továbbá felélesztésre került a gyalogos járőr szolgálat Boráros tér területén, Középső-

Ferencváros területén, valamint az Aszódi úti lakótelepen és több, fentebb már említett aluljáróban. 

 



A 2012. év II. félévében 1 esetben került sor ilyen fórum megtartására kerületben, ami 2012. 

december 12-én került megrendezésre.  A konzultációs fórumon részt vettek a kerület lakosai, a 

polgármester úr képviseletében az alpolgármester úr, a jegyző képviseletében az aljegyző, a 

kormányhivatalok vezetői, a kisebbségi önkormányzati vezetők, a polgárőr szervezet vezetője, az 

egyházközségek vezetői, az oktatási intézmények vezetői.  

 

A konzultációs fórumokon a következő témakörök lettek érintve: szubjektív és objektív 

közbiztonságérzet javításának lehetőségei és az iskolakerülés elleni fellépés lehetőségei. 

  

A megrendezésre került konzultációs fórumon résztvevők fórumhoz és témakörhöz való 

hozzáállása és aktivitása különböző volt. A megjelentek döntő többsége próbált megoldásokat 

javasolni az elhangzott témákban, hogyan tudna hatékonyabb lenni a közösen végzet feladat, 

melynek célja a közbiztonság helyzetének általános javítása, az iskolakerülés megakadályozása. 

 

Negatív tapasztalat összességében a fórumok alapján, hogy az állampolgárok egy része nem érzi 

fontosnak bejelenteni a sérelmére elkövetett bűncselekményeket, szabálysértéseket. Felhívtuk a 

jelenlévők figyelmét, hogy nem csak személyesen tehetik meg feljelentésüket, bejelentésüket, 

hanem elektronikus formában is a rendszeresített funkcionális e-mail címünkön. Pozitív tapasztalat 

volt viszont, hogy az oktatási intézmények vezetői nagyon meg vannak elégedve az iskola rendőr 

programban résztvevő kollegáink munkájával, akik nagy hatással vannak a következő generációkra. 

 

 Pozitív visszajelzéseket kaptunk még a posztos járőrök megjelenésével kapcsolatban (pl.: Határ úti 

metró aluljáró, Boráros tér), hogy az ott dolgozók és az arra járó állampolgárok biztonság érzetén 

sikerült javítani az állandó rendőri jelenléttel, valamint az aktív, szolgáltató jellegű körzeti 

megbízotti szolgálat működésével kapcsolatban is. 

 

A konzultációs fórumon kívül a 2012. évben még 6 olyan lakossági fórum volt a kerületben, amely 

a közbiztonság témakörét érintette.  

 

A fórumok létrejöttének köszönhetően aktív párbeszéd alakult ki a rendőrség és a társadalom széles 

rétegeinek képviselői között, ezen okból támogatnám a fórumok jövőbeni folytatását és minél 

szélesebb társadalmi réteg és azok képviselőinek bevonását. Lakossági fórumokon elhangzottakból 

az állapítható meg, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete nem rossz, több olyan dolog miatt 

nem érzik magukat biztonságban, melyek kiküszöbölése nem csak rendőrhatósági feladat, hanem 

széles intézményi és társadalmi összefogással javítható. 

 

A konzultációs fórum és az idei évben megtartott többi lakossági fórum hatására megítélésem 

szerint a rendőrség és az állampolgárok kapcsolata javulást mutat, az állampolgárok bátrabban 

lépnek oda a rendőreinkhez az utcán és kérnek segítséget, mint a korábbi években és széles körben 

élnek az elektronikus bejelentés lehetőségével.  

 

VI. 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 



bennünket, olyan szervezetként tekintsenek ránk, melynek dolgozói őket szolgálják, hozzájuk 

bármikor bizalommal fordulhatnak. 

 

Közösségi rendőrségként jótékony adományozás keretein belül 2012. évben is 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. 

 

VII. 2012. évi önkormányzati támogatások áttekintése 

 

2012. évben is jelentős anyagi és dologi támogatással járult hozzá Ferencváros önkormányzata a 

kapitányság működéséhez, az állomány megtartásához, motiválásához. 

 

- 32.000.000, -Ft összegű támogatás a Börzsöny utcai rendőrörs teljeskörű felújítására 

- 3.696.000,-Ft összegű támogatás informatikai eszközök fejlesztésére 

- 3.000.000,-Ft jutalmazásra 2012. évi munkateljesítmény elismeréséül 

- 1.159.809,-Ft értékű irodaszerek, taktikai mellények, székek, bútorok és festékek 

- 2 db szolgálati jellegű önkormányzati lakás kiutalása, a 2011.évben kiutalt 5 lakás mellé 

- Mikulás napi rendezvény finanszírozása a kapitánysági dolgozók gyerekeinek 

- 2012. év Ferencváros Rendőre plakettek finanszírozása 

 

VIII. Összegzés, 2013. évi célkitűzések 

 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 

A 2012. évet a IX. kerületi Rendőrkapitányság állománya tisztességesen és becsületesen végzett 

munkával zárta. 

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, anyagi, dologi 

támogatások) 

Hatékony, napi bűnügyi helyzethez alkalmazkodó rendészti és bűnügyi szolgálatszervezéssel és 

más szervekkel történő tudatos együttműködéssel gyors és hatékony válaszokat tudunk adni a 

kerületben feltűnő bűnügyi tendenciákra. 

 



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.   

 

2013. év kiemelt céljai: 

 

 fenn kívánjuk tartani a főváros IX. kerületében a látható és intézkedő rendőrségi 

modellt, biztosítva a folyamatos közterületi jelenlétet;  

 a 2013. évben is 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; 

 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 jellegű lakások biztosítása az Önkormányzat 

segítségével; 

 

 pályázatok figyelése, lehetőség szerint pályázatok írása. 

 

 

 

 

 



Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Ferencváros Önkormányzatának, 

Polgármester úrnak, képviselőknek a 2012. évben nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását, a 

kapitányság állományának megbecsülését.  

 

Budapest, 2012. május 08. 

                     Fuxreiter Róbert r. őrnagy 

                             kapitányságvezető 

          


