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BEVEZETÉS  
 

Egy rendőrkapitányság egy évre kiterjedő szakmai tevékenységét megközelítően pontosan 
értékelni úgy lehet, ha a vizsgált ciklust megelőző évek állapotát, tendenciáit is figyelembe 
vesszük, és figyelembe vesszük az adott időszakra vonatkozó objektív – rendőrségi és 
össztársadalmi - feltételrendszert, továbbá ha kiterjesztjük a helyzetértékelést a kerület 
földrajzi, bűnügyi, közbiztonsági adottságaira, azok változásaira. 
 
Mindezen szempontokat figyelembe véve, Rákosmente közbiztonsága jónak minősíthető. 
 
Az objektivitás érdekében fontos leszögezni, hogy korábban voltak főként szervezeti, de 
statisztikai téren is sikeresebb évek, de főként a bűnügyi működési adatok ismeretében ki 
kell jelenteni, hogy eredményesen zárjuk az értékelt időszakot. 
  
Tavaly három rendőrkapitány is irányította a munkát. Ez hatással volt a szakmai munkára, 
valamint a külső és belső együttműködésre is. Kihatott a fluktuációra is, hisz érthető módon 
az eltávozott vezetők szívesen dolgoznak általuk már ismert, megbízható munkaerőkkel. 
 
A helyi lakosság átlagon felül érzékeny a környezetében történtekre, így a közbiztonság 
helyzetére, változására is. Ebből adódóan a Rendőrségre évek óta egyre nagyobb teher 
hárul, míg a létszám jó esetben is állandó. 
Álláspontom szerint a kapitányság létszáma a növekedő feladatokhoz képest alulméretezett, 
ami relatív hiányt eredményez. 
 
Ezen az állapoton markánsan javított az október 16.-tól rendszerbe állított „Egy Rendőr egy 
gépkocsi” projekt, mivel így egy szolgálati időszakban minimum 5 járőrautó volt indítható. 
Ennek köszönhetően javult az intézkedési aktivitás, a reagáló-képesség és a láthatóság.  
Mind a lakosság, mind pedig a kerület vezetése érzi a jótékony változást.  
 
A mindennapi munkavégzésben nagy segítség az Önkormányzat által túlórára biztosított 17 
millió forint, amelyet közterületi tevékenységre fordítunk. Ez megteremti annak a 
lehetőséget, hogy túlszolgálatból a közterületen nagyobb létszámban legyenek jelen a 
Rendőrök. 
 
Hiszek benne, hogy a Magyar társadalom jogkövető többségének nagyon komoly igénye van 
egy erős, megfelelő létszámú, jól szervezett, felkészült állományból álló RENDŐRSÉGRE! 
Egy olyan Testületre, mely a jogkövető emberek érdekeit védi a reá vonatkozó stabil és 
végrehajtható jogszabályok mentén.  
Hiszem, hogy a jó közbiztonság egységes érdek, tehát Nemzeti ügy. 
Hiszek abban is, hogy a közrend és közbiztonság fő – de nem kizárólagos -- letéteményese a 
Rendőrség. És mint ilyen, idővel megteremtődik mindazon jogszabályi és anyagi háttér, mely 
jár egy Európai Uniós Rendőrségnek! 
Hitem rendíthetetlen abban is, hogy ilyen feltételek mellett, kiváló közbiztonság lesz 
Magyarország minden részén!  
 
A szakmai statisztikai adatok fontosak, de csak abban az esetben, ha azok helyükön vannak 
kezelve! Meggyőződésem, hogy az elmúlt évtizedek szemléletéhez képest elérkeztünk oda, 
hogy a statisztika helyett a szakmára, tehát a törvényszerűségre és a szakszerűségre helyezve 
a hangsúlyt tudtunk dolgozni. 
Ugyanakkor legalább olyan fontosnak tartom - bár mérni elég nehéz -, a lakosság és a kerületi 
Önkormányzat részéről érkező jelzéseket, melyekre azonnal reagálni kell. 
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A kerületr ől röviden: 
Rákosmente 54,83 km2-ével a Főváros legnagyobb kiterjedésű kerülete, ahol közel 90.000 
ember él. A döntően kertvárosias övezetben – fővárosi viszonylatban egyedülállóan – a lakók 
száma folyamatosan nő, számos fiatal család választja otthonául Budapest e nyugalmas, 
zöldövezeti részét. 
Kerületünk 9 településrészre tagozódik: Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoshegy, 
Rákoskert, Rákoscsaba-Újtelep, Régiakadémiatelep, Madárdomb és Akadémia-újtelep. A 
városrész természeti kincsei közé tartozik a 27 hektáron elterülő Merzse-mocsár, mely 
Budapest közigazgatási határain belül az egyik legháborítatlanabb vizes élőhely, egyben 
természetvédelmi terület.  
 

 
 

VEZETÉS - IRÁNYÍTÁS  
 

Az értékelt időszakot meghatározta, hogy személyemben a harmadik rendőrkapitány van 
hivatalban. 
A 2011. évet a kapitányság Dr. Kohári Péter r. alezredes irányításával kezdte meg, aki 
augusztus 01.-ével, a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányságára távozott. Helyére Dr. Csányi 
Csaba r. alezredes került, ki a beosztását október 15.-ig töltötte be, majd ezt követően október 
16.-val vettem át a kapitányság vezetését.   
 
A vezető váltások nem voltak jótékony hatással a szervezetre.  

 
 
 

A BŰNÜGYI OSZTÁLY MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE  
 
 
Az osztályvezetői feladatokat 2011. augusztus 01-ig Farkas Péter r. őrnagy látta el, ezt 
követően Sarkadi István r. őrnagy került kinevezésre, helyettese Dobos Katalin r. őrnagy. 
 
A BRFK bűnügyi szolgálataival az együttműködés napi szintű, különös tekintettel a kiemelt 
bűncselekményekre és a szakirányítási feladatokra. A belső együttműködés a Közrendvédelmi 
Osztállyal kiemelkedően jónak minősítendő. Ez nem kizárólag a közösen végrehajtott 
közbiztonsági akciókban merül ki, hanem a napi feladatellátásban is megnyilvánul. 
 
Az általános nyomozás-felügyeletet folytató Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészséggel 
kiváló napi kapcsolatot tartunk fenn úgy az előadók, mint a vezetők szintjén is. 
 
Az osztály rendhagyó módon nem tagozódik alosztályokra. 
 
Az általános terhelés a folyamatban lévő 400 bűnügyi irattal és az éves 2200-at épphogy 
meghaladó bűnügyi iktatással nem nevezhető átlag felettinek, de ha azt vesszük, hogy a 
létszámból 6 fő hiányzik, illetve az előadók fejenkénti ügyirat átlaga sok esetben 30 db felett 
van, akkor kijelenthetjük, hogy a toborzásra nagy hangsúlyt kell fektetni a vezetőknek. 
 
Az osztály a bűnügyi régió megszüntetését követően megemelkedett bűnügyi számok 
ellenére, kiemelt figyelmet fordított a színvonalas bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységre, 
melyet alátámaszt az a tény is, hogy külső ellenőrzés konkrét nyomozati iratokban nem 
állapított meg hiányosságokat.  
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A bűnügyi helyzet a főbb bűncselekmények tükrében. 
A bűncselekmények mintegy 80%-át a vagyon elleni deliktumok teszik ki.  
 
Betörés 
A lakásbetöréseket szinte kizárólag a kertvárosi területeken követik el, a nap minden 
szakában. Döntően készpénzt, arany ékszert, valamint az értékesebb műszaki berendezéseket 
viszik el az elkövetők. Az éjszakai órákban végrehajtott betöréseknek két fő jellemzője van. 
Az egyik a kifigyeléses elkövetés, amikor a betörők megfigyelik, feltérképezik az ingatlant, és 
amikor a sértett nem tartózkodik otthon, akkor hajtják végre a betörést. A másik, amikor 
annak ellenére követik el a betörést, amikor a sértett az ingatlanban tartózkodik.  
 
A lakásbetörés a bűnügyi helyzet legaggasztóbb szegmense. Éves szinten 76%-al, 164-ről 
289-re nőtt az elkövetések száma annak ellenére, hogy az év végén folyamatosan célirányos 
akciókat hajtottunk végre és a közterületi szolgálatot a bűnügyi helyzetnek megfelelően 
irányítottuk. Ezen a területen az idei évben sok feladatunk lesz! 
Kimagasló eredménynek tekinthető, hogy a gyanúsított előzetes letartóztatása mellett 
folytatunk eljárást 23 rendbeli „betöréses”, illetve „besurranásos” lopás miatt.   
 
 
Rablás 
A rablás az elkövetés erőszakossága révén a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 
meghatározza. A társadalom válságát mutatja, hogy a közterületi erőszakos vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetőinek mintegy 80%-a, a gyermek-, fiatalkorú,- és fiatal-felnőtt 
korcsoportból kerül ki.  
Ezeknél a bűncselekményeknél a sértetti kör azonos az elkövetők életkori csoportjával, mely 
kiegészül az idős korosztállyal. Az ok, hogy innen várható a legkisebb ellenállás. 
Az elkövetés módjai egyre durvábbak! A bűnözők eszközzel, döntően kés alkalmazásával 
elkövetik el tettüket. Kifejezetten a náluknál fiatalabb, gyengébb, vagy éppenséggel ittas 
sértetteket szemelik ki és veszik el tőlük a mobiltelefonjaikat, egyéb értékeiket. A felderítést 
sok esetben nehezíti, hogy az elkövetés és a bejelentés ideje között eltelt idő hosszú. 
 
A rablással nagy hasonlóságot mutató bűncselekmény a nyaklánc és táskakitépés, igaz ez 
utóbbiak esetében az erőszak nem a személy, hanem a tárgy ellen irányul. Ez utóbbi 
bűncselekmények vonatkozásában el kell mondani, hogy az elkövetők, tettük végrehajtásában 
semmit nem bíznak a véletlenre, legtöbb esetben hátulról rohanva támadnak és így tépik le a 
táskát, illetve a meleg időszakban a nyakláncokat az idős sértettekről. Sok esetben 
másodlagosan, az elesések következtében sérüléseket is tudnak okozni. 
 
Az elfogott, és/vagy beazonosított elkövetőkről az elmondható, hogy döntően fiatal 
személyekről van szó. Társadalmi együttélési normák és értékrend nélküli, problémás 
szocializációs folyamatban élő fiatalokról  beszélünk, akiknek életformája erre van 
berendezkedve 
Komoly társadalmi problémáról van itt szó! 
 
 
 
Komoly eredményként könyvelhetjük el, hogy a közterületi jelenlét bűnügyi centrikusságának 
köszönhetően éves szinten 23-ról 21-re csökkent a rablások száma, (a táskakitépéseké 
elenyésző számú) mely azt jelenti, hogy csak a XXII. kerületben történt tavaly ennél (1-
el) kevesebb rablás.  
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Gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények 
A személygépkocsi lopások, a gépkocsi feltörések száma annak ellenére aggasztóan magas, 
hogy Budapest kerületei közül itt történik az egyik legkevesebb számszerinti bűncselekmény. 
A gépkocsi feltörések tekintetében az ablakbetörés, a zártörés, és a zárfeszítés a domináns.  
Ez kizárólag a sértettek hanyagságának köszönhető! Az ilyen bűncselekmények esetében 
az utastérben jól láthatóan hátrahagyott értékeket tulajdonítanak el. 
 
A gépkocsi feltörések száma 64-ről 71-re 10.9%-al, a gépkocsi lopásoké 83-ról 106-ra 27,7%-
al növekedett.  
A számok alapján megállapítható, hogy Budapest szerte a kevésbé fertőzött kerületek egyike 
vagyunk, ugyanakkor a növekedési tendencia aggodalomra ad okot, melyet az idei évre 
vonatkozóan feladatokra kell váltanunk. 
 
 
 
Trükkös lopások  
Igen nagyon elszaporodtak a trükkös lopások, ahol az elkövetők ELMŰ dolgozónak, 
önkormányzati dolgozónak, vízszerelőnek, nyugdíjfolyósító intézet munkatársaként, és sok 
esetben rendőrnek adják ki magukat, így a lakásba bejutva elterelik az idős személyek 
figyelmét, majd eltulajdonítják készpénzüket és más különböző értékeiket. 
A nyomozást nagymértékben nehezíti, hogy az elkövetők olyan fizikai, szellemi állapotban 
lévő személyek sérelmére követik el tetteiket, akik a későbbi azonosításban állapotuknál 
fogva nem tudnak a hatóság segítségére lenni. 
A társadalom válságát mutatja, hogy a bűnelkövetők szinte magatehetetlen, magukra 
maradt beteg embereket használnak ki!  
Az is szomorú, hogy a sértettek a lakókörnyezetüktől sem kapják meg azt az egyébként 
elvárható figyelmet, mely adott esetben megakadályozhatná a bűnelkövetőket tettük 
végrehajtásában.  
A lakókörnyezeti „odafigyelés” mellett a Családból érkező TÖRŐDÉS-ben látok még 
komoly esélyeket a trükkös lopások megelőzhetőségében. 
 
A fentiekben ismertetett bűncselekmények megelőzése és a sértetti kör figyelmének felhívása 
és egyéb bűnmegelőzési együttműködések érdekében a tavalyi évben felvettük a 
kapcsolatot a kerületünkben működő történelmi egyházakkal.  
 
 
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
E bűncselekménytípusra jellemző a nagyfokú látencia. A regisztrált esetek száma 40-ről 30-ra 
csökkent amellett, hogy a felderítéseik a 87%-ot mutató szintet meghaladják. 
Az elmúlt időszakban több olyan jelzés érkezett általános iskolákból, miszerint ott megjelent a 
kábítószer. Eljárásaink tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy még nem! Ugyanakkor 
aggasztó, hogy a fiatal korosztályban ez a jelenség akként jelenik meg, hogy azzal 
nagyzolnak, vágnak fel egymás előtt.  
Jelen időben több eredményes befejezés előtti ügyünk van, de a kábítószeres 
bűncselekményekre igen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a fiatal és a későbbi generációk 
védelme érdekében. 
 
 
A fenti adatokból kitűnik, hogy az előző évhez képest a rablás kivételével nőtt a súlyponti 
bűncselekmények száma. 
Ennek oka a gazdasági válság okozta bűnözési hullám, valamint az adatszolgáltatási 
gyakorlattal kapcsolatban megváltozott jogalkalmazói értelmezés és a határozottabb 
ügyészi elvárás is.  
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Az értékelt időszakban a területünkön elkövetett összes súlyponti bűncselekmény esetében 
megtettük a szükséges intézkedéseket. A Járőrszolgálat célirányos küldésével és a bűnügyi 
elemzés módszereivel törekedtünk a megelőzésre, illetve az elkövetők nyomon üldözés során 
történő elfogására.  
A bűnügyi helyzet értékelése mellett 2011. augusztus 01. és 2011. december 31. közötti 
időben összesen 6 esetben lett elrendelve helyi szintű fokozott ellenőrzés, közösen a 
közrendvédelmi állománnyal. A fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően időlegesen 
visszaszorultak a betörések, gépkocsi feltörések, és több esetben eredményes elfogást is 
realizáltunk. 
 
Jelentős eredményt értünk el az Internet útján megvalósuló bűncselekmények területén, 
melynek kapcsán az egyik ügyben megközelítőleg 1200 sértett sérelmére elkövetett csalás 
gyanúsítottját derítettük fel. Az értékelt időszakban realizálódott a befektetett munka 
eredménye egy – okirat hamisítás miatt – már korábban elrendelt nyomozásnak, melyben 
hozzávetően 260 rendbeli bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.  
 
 
Az éves tevékenységet jellemző főbb ügyforgalmi és bűnügyi  statisztikai 
adatok (zárójelben a 2010.-es adatok): 
 
Iktatott b űnügyek száma:     2260    db. (1935 db.) 
 
Vádemelések száma:       722 db. (618 db.) 
Kimagasló eredménynek tudom be, hogy a megnövekedett terhelés mellett markáns 
előrelépést értünk el a vádemelések számának növekedésében. 
 
Eredményes nyomozások száma:     1002 db. (788 db.)  
Ez az adat szervesen kapcsolódik a vádemelések számának növekedéséhez. 
 
Nyomozáseredményesség:      37.8 %   (40.3 %)  
Ezzel a BRFK legfontosabb rangsorában a 3. helyen végzett Kapitányságunk. Ez kiemelkedő 
és a korábbi évet markánsan (12.hely)  meghaladó eredményt jelent.  
  
 
A BRFK összesített átlaga 29%. Ezt az adatot mi az értékelt időszakban 11.8%-al múltuk 
felül.  
A nyomozás eredményességben elért 3. helyezés az idei évre komoly kötelezettséget 
fogalmaz meg a teljes állomány részére. 
 
A fenti adatok alapján is megállapítható, hogy 2011. évben a Bűnügyi Osztály beosztottai – 
a növekvő munkaterhek, a vezetők váltása és az ebből is adódó fluktuációs tendenciák 
ellenére – kiváló teljesítményt nyújtottak.  

 
 
 

 
 A KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG  

 
Az osztály az értékelt időszakban az álladóságot képviselte a kapitányság szervezeti egységei 
között. Vezetését Patkó György r. szds. látja el már 2007 óta, mely garantálja a komoly hely 
és személyismeretet. 
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Az osztály állománytáblai létszáma 57 fő. Jelen időben 10 fő hiányunk van, melyek feltöltését 
feladatként határoztam meg a parancsnokok részére.  

 
 
Általánosságban elmondható, hogy - bár a kerület közterületi biztonsági szempontból 
kezelhetőbb a többi kerülthez képest - a „feladat-létszám arány” nem optimális. 
Ez a helyzet kiemelten nagy feladatot ró a vezetők számára, hiszen mind a helyi lakosság, 
mind a BRFK vezetésének elvárásai folyamatosan nőnek. 
 
A technikai ellátottság, illetve az elhelyezési körlet kitűnő feltételt teremt a 
munkavégzéshez. A napi munkában, főként az eligazítások alkalmával és a szakmai 
képzésekben nagy hasznát vesszük a projektoros kivetítő rendszernek, továbbá a 4 db digitális 
fényképezőgépnek, mellyel intézkedéseink során rögzíthetjük az általunk tapasztaltakat és 
látottakat. 
 
Fontos megemlíteni e tárgykörben a létszámhelyzet alakulását is. Az 57 fő rendszeresített 
2011. év közepére ez a szám lecsökkent 41 főre, majd augusztus hónaptól 50 főre emelkedett 
a próbaidős állomány rendszerbe állításával.  
 
Ezért a rendőri intézkedések abszolút számokban megjelenő csökkenése egyrészt az 
önkormányzat által biztosított megerősítő erő időszakos kiesésére, másrészt a meglévő és 
ténylegesen hadra fogható állomány összetételének megváltozására vezethető vissza.  
 
 
Elvonó tényezők 
A közterületi szolgálatellátás hatékonyságát rontó tényező a helyszíni szemlét igénylő 
bűncselekmények biztosítási feladatai. Az értékelt időszak második félévében, tehát a július 
01.-től december 31.-ig terjedő időszakban 365 esetben, 556 fő, 1007 órát töltött. 
Átkísérési feladatokat 2011. évben 207 esetben, 418 fővel, 1203 órában teljesítettek. 
 
 
Közrendvédelmi feladatok a számok tükrében 
Elfogásokban a 2010-es évhez képest csökkenés figyelhető meg. Az értékelt 2011. évben 259 
fő került elfogásra, míg egy évvel korábban 344 fő. Ez jól érezhető 25%-os csökkenésnek 
felel meg. 
A 2011. évben 402 fő előállítását hajtottuk végre, 2010. évben 536 fő került előállításra. Ez 
43%-os csökkenést jelent.  
 
Az igazolások miatti előállítások az „Egy Rendőr egy gépkocsi” program technikai 
fejlesztései miatt csökkentek. Ugyanakkor az előállítások struktúrájában a BRFK szakmai 
vezetésének elvárásai alapján és annak megfelelően változás figyelhető meg. Jóval nagyobb 
hangsúlyt kaptak a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások.  
 
A szabálysértési feljelentések száma is jelentős csökkenést mutat. Az értékelt időszakban 
2.020. esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, egy évvel korábban 5.464 esetben. Ez 
63%-os csökkenésnek felel meg. Ennek egyik oka, hogy sebességmérést személyi okok miatt 
nem olyan hatékonyan hajtottunk végre, mint az elvárható lett volna.  
 
A biztonsági intézkedéseink száma 8 %-kal, (258-ról 278-ra) nőtt. 
 
A kiszabott helyszínbírságok száma szintén csökkenést mutat. 2011. évben 2.917 fővel 
szemben szabtunk ki helyszínbírságot, 2010-ben 3.271 fő volt ez a szám. Ez 11%-os 
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csökkenés. A helyszíni bírságok forint összege 18.694.000 Forint volt 2011-ben, egy évvel 
korábban 21.552.000 Forint amely 13%-os csökkenésnek felel meg. 
 
Az elővezetéseink hatékonysága jól érezhetően nőtt, 2010. évben 291 esetben elrendelt 
elővezetésből 24 esetben volt sikeres a végrehajtás, 2011. évben 219-ből 32 eset. 
   
A kényszerítő eszközt 2011. évben 261 esetben alkalmaztunk, ebből 256 esetben bilincset, 
valamint 5 esetben testi kényszert is. Fegyverhasználatra nem került sor. A kényszerítő 
eszközök végrehajtása minden esetben jog és szakszerű volt.  
 
A 2011. évben 52 alkalommal, 3246 órában 790 fővel szerveztünk fokozott ellenőrzést. 
Ebben is csökkenő tendenciát mutatunk, hisz 2010. évben 108 alkalommal 1205 órában 880 
fővel. Ugyanakkor a központilag elrendelt akciókon kívül saját kezdeményezésű bűnügyi-
közrendvédelmi közös akciókat - az év második felében folyamatosan - hajtottunk végre az 
aktuális bűnügyi helyzethez igazodva.  
 
 
Körzeti megbízotti tevékenység 
A fentiekben már részletezett okok miatt az állománytáblán nevesített körzeti megbízotti 
állomány gyakorlatilag járőr tevékenységet folytat. Az „Egy Rendőr egy gépkocsi” 
programban is részt vesz körzeti megbízott kolléga. Mindamellett a klasszikus KMB-s 
feladatokat is elvégzik, kapcsolatot tartva a körzetük lakosságával, intézményeivel és a helyi 
önkormányzati képviselőkkel. 
A KMB Alosztály 2011. évben 1018 tartózkodási hely megállapítást teljesített. Egy évvel 
korábban 1086-ot, mely kis csökkenést mutat. Egyéb megkeresés 2011. évben 2635 került 
teljesítésre, korábban 1826.  
 
 
Az „Egy Rendőr egy gépkocsi” program 
A kerület nagy területének intenzívebb lefedésében nagy előrelépést és segítséget jelentett az 
„Egy rendőr egy gépkocsi” program október 16.-tól történő beindítása.  
A programba bevont állomány kiválasztása nagy körültekintéssel folyt, szakmailag tapasztalt 
és elkötelezett rendőrök kerültek kijelölésre. Ennek köszönhetően a végrehajtás minősége 
kiemelkedően jónak mondható, valamint a projekt technikai feltételei is kiválóak. 
 
Az új gyakorlat jelentős elmozdulást hozott a közterületi szolgálatban. A beindítását 
megelőző időszakban napszakonként átlagosan 2-3 járőrautó (nem egy esetben 1-2 járőrautó) 
indítására adott lehetőséget a rendelkezésre álló létszám. Ez október 16.-tól minimum 6 
jár őrautóra, de alkalmanként 7-8 járőrautóra módosult, mely a terület rendőri 
lefedettségében óriási előrelépés.  
A végrehajtó állomány intézkedési aktivitása növekedett. Betartva az előírt biztonsági 
rendszabályokat, jelentős elfogásokat hajtottak végre. 
Lehetőség nyílt, akár napi szinten megfigyelhető bűnügyi tendenciákra történő azonnali és 
hatékony reagálásra. Ez abszolút pozitív képet alakított ki a kerület lakosságában, mely 
vélemény lakossági fórumokon, illetve képviselőtestületi üléseken megjelent. 
A jövőben, terveink szerint folytatni kívánjuk ennek a szolgálati formának az 
alkalmazását. 
 
Összegzés  
A statisztikai mutatók csökkenése azt mutatja, hogy 2011. évben a Közrendvédelmi Osztály 
munkatársai nem végezték olyan hatékonysággal a feladataikat, mint az azt megelőző 
években. Az okok között említhető a kapitányságvezetők és az azzal járó szakmai elvárások 
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2011. évben történő gyakori változása, a relatív létszámhiány és az új állomány fiatalsága és 
tapasztalatlansága, valamint az elvonó tényezők nagy száma.  
 
Mindezek ellenére az év végén több kiemelt ügyben sikerült rendkívül szakszerű intézkedés 
keretében gyorsan elfogni az elkövetőket, elősegítve a Magyar Rendőrség és a BRFK jó 
hírnevét. 
Külön kiemelést érdemel, hogy november hónapban egy postai alkalmazott sérelmére 
elkövetet rablás elkövetőjét fogta el a kerületi járőr az elkövetés után néhány perccel, 
valamint a december 9.-én történt Péceli úti emberölés elkövetőjét sikerült 12 órán belül 
elfogni az elkövetés helyszínéhez közel. 
 
A közrendvédelmi parancsnoki állományra 2012. évben nagy feladat vár annak tekintetében, 
hogy a csökkenő tendenciákat megfordítva egy sikeres és, mind a helyi lakosság, mind pedig 
a BRFK szakmai vezetése által elfogadható évet tudjunk majd zárni. 
Kiemelt elvárásként fogalmazom meg a mindazon intézkedési mutatók számának 
markáns növekedését, ahol a 2011. évben visszaestünk. 
 
2011. évben a Közrendvédelmi Osztály, figyelembe véve a fentiekben ismertetett hátráltató 
tényezőket elfogadható teljesítményt nyújtott. 
 
 
 
 

AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG  
 
Az igazgatásrendészeti szakterület a többi kerületi rendőrkapitányság általános terheléséhez 
viszonyítva a jól kezelhetők közé tartozik.  
 
Az osztály feladatköre a szabálysértési eljárások lefolytatásán kívül a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás, 
az igazolványok, tevékenységi engedélyek kiadása, a figyelmeztető jelzések, játékos 
pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése.  
 
A bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések végrehajtási eljárását – amennyiben az eljárás 
alá vont személyt elzárással sújtották – is az Igazgatásrendészeti Osztály végzi, ez nem jelent 
nagy leterheltséget, hiszen az évben mindösszesen 3 db végrehajtásra irányuló megkeresés 
érkezett. 
 
 
Szabálysértési eljárások: 
A szabálysértési eljárások főbb statisztikai kimutatása: 2010   2011 

Elmarasztalt személyek száma:    2312   1864 
Kiszabott pénzbírság összege:    57.430.000  47.410.000 
1 főre jutó bírságátlag      26.962   27.987 
Járművezetéstől eltiltások száma    235   180 
Balesetes ügyek feljelentései száma:    491   429 
 
Összességében megállapítható, hogy az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva a 
beérkező feljelentések száma 20 %-os csökkenést mutat, ezzel arányosan csökkent a 
megbüntetett személyek száma is. A szabálysértési hatóság által kiszabott összes pénzbírság 
mértékében az előző évhez képest (tekintettel az ügyszám változására) 17 % -os csökkenés 
történt, az egy főre jutó pénzbírság átlaga 4 %-os emelkedést mutat. 
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A BRFK többi Rendőrkapitányságának statisztikai adatait összehasonlítva megállapítható, 
hogy hatóságunk az 1 főre jutó pénzbírság tekintetében a 27 987,- Ft-os összeggel az 5. 
helyen áll. A kiemelt közlekedési szabálysértések miatt kiszabott 1 főre jutó pénzbírság 
tekintetében a 72.086,- Ft-os összeggel szintén az 5. helyen állunk. 
 
A vizsgált időszakban 429 db feljelentés érkezett közúti közlekedési baleset okozójával 
szemben. A baleseti ügyek száma 12 %-os csökkenést mutat (62 db). Az anyagi káros 
balesetek számában 20 % -os csökkenés, a személyi sérüléssel járó balesetek számában 15%-
os növekedés tapasztalható. 
 
 
A terhelést jól mutatja, hogy a személy- és vagyonvédelmi szakterületen 2010. évben 182 
engedélyezési eljárást indítottunk, 2011. évben ez a szám 142 %-kal, 440-re nőtt. 
 
Az osztály az elmúlt évben a hatáskörébe utalt feladatokat a törvényesség szem előtt 
tartásával jó színvonalon hajtotta végre feladatait.  

 
 
 

 
HIVATAL, FUNKCIONÁLIS FELADATOK  

 
A Hivatal fő tevékenysége az informatikai rendszer üzemeltetése, az anyagi eszközök 
kezelése, adminisztrációja, az anyagi-, és egyéb juttatások, járandóságok rendezése, 
személyügyi feladatok végrehajtása, a fegyelmi-, és kártérítési eljárások lefolytatása, az 
állampolgári panaszok, feljelentések felvétele, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 
Meghatározó feladat még az ügyirat forgalom iktatása, irattárazása, selejtezése, az 
adatvédelemi feladatok ellátása és a bűnjelek nyilvántartásba vétele, kezelése.  
 
Az értékelt időszakban a Hivatal a feladatait 10 fő hivatásos állományú és 15 fő 
közalkalmazott kollégával látta el.  
 
 
Az informatikai rendszer, köszönhetően a folyamatos fejlesztésnek, jó színvonalú. 

 
 

 
A BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS 

 
Bűnmegelőzési tevékenység 
A bűnmegelőzés nem kizárólag rendőrségi, hanem össztársadalmi feladat, melyből a 
Rendőrségnek is ki kell venni a részét. Az ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési munkánkra nagy 
hangsúlyt helyezünk, továbbá meghatároztam, hogy annak hatékonyságát erőteljesen növelni 
kell, főként az idős és fiatalkorúak védelme érdekében.  
Napi a kapcsolat a Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalával, a „jelzőrendszer” jól működik. Az  
Önkormányzat hatósági osztályaival folyamatosan tartunk közös ellenőrzéseket, akciókat a 
csellengő gyermekek és a hétvégi időszakban az italmérő és szórakozóhelyeken. 
 
Az iskolák körében népszerű bűnmegelőzési tematikájú fejlesztő előadásokat szakképzett 
oktató végzi. A BRFK Bűnmegelőzési Osztállyal közösen, rendszeresen osztályfőnöki órák 
megtartására kerül sor az igényelt témakörökben. Az oktatási intézményekkel való 
kapcsolattartás és az őket érintő információkról a tájékoztatás szintén folyamatos. 
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Kábítószerrel való visszaélés prevenciója: 
A bűnmegelőzésen belül a legnagyobb társadalmi nyomás a kábítószerekkel kapcsolatos 
bűncselekmények visszaszorítására irányul. 
Ennek egyik eleme a D.A.D.A. program. Hivatalba lépésemet követően egy, az 
Önkormányzat Oktatási Irodája által szervezett értekezleten felkértem a kerületi oktatási 
intézmények vezetőit, hogy bármi olyan jellegű kérdéskörben, melyben a Rendőrség érintett, 
keressenek fel.  
Ez a kapcsolat felvételi kezdeményezés beérni látszik, hiszen az iskolák jelen időre 
folyamatosan értesítenek bennünket azon tendenciákról – köztük kábítószerrel kapcsolatos 
információkról – melyek tisztázása a Rendőrség hatáskörébe tartozik. Minden ilyen jelzést 
azonnal lereagálunk! A jelenséget ugyanakkor továbbra is a nagyfokú látencia jellemzi.   
Több alkalommal tartottunk felkérés alapján kábítószer ellenes kampány órát olyan 
tanintézményekben, ahol információ merült fel a jelenséggel kapcsolatban. Minden olyan 
tanintézménybe elmegyünk, ahová hívják a Rendőrséget.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények közül, döntően a gépjárműfeltörésekhez kötődik ez a 
bűncselekmény-csoport. Fiatalkorúak a drogok hatása alatt és azért, hogy a szerhez szükséges 
pénzhez hozzájussanak, követik el a bűncselekményeiket. 
 
Az Honi kábítószer problematikával kapcsolatban a sok évvel ezelőtt kialakult véleményem 
nem változott, ezt már több fórumon is megfogalmaztam:  
„E témával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályok 
miatt a kábítószeres ügyekben a bűntető-eljárások lassan vontatottan haladnak.  Ezáltal 
nehezülnek a jelenség felszámolására tett hatósági törekvések, mely kárát a társadalom látja.„  
 
A kábítószer probléma megoldásának lehetőségét nem tanácskozásokban, fórumokban 
vagy konferenciákban látom, hanem egy egységes akaratban, mely arra irányul, hogy 
mindenáron(!!) megvédjük a társadalmat és megóvjuk a jövő generációját a 
kábítószertől és ennek útján a teljes leépüléstől. 
 
 
 
 
Áldozatvédelem 
Az áldozatvédelmi referensünk napi kapcsolatban áll a Fővárosi Áldozatvédelmi 
Szolgálattal. Kapitányságunk ügyelete, mint panaszfelvevő helyiség, a kor igényeinek 
megfelelő, kulturált körülményeket biztosít. Az ügyfelek által nagyszámban látogatott 
objektumokban áldozatvédelmi kiadványok kerültek kihelyezésre. 
Kárenyhítés szempontjából az ügyek figyelemmel kísérése, a jogosult személyek teljes körű 
tájékoztatása volt a cél, az, hogy a lehető leggyorsabban informálva legyenek lehetőségeikről. 
 
 
Baleseti, megelőzési tevékenység 
A közúti közlekedési baleseteknél 2011.-ben 203 (2010.-ben 426) esetben intézkedtünk, 
ebből 107 személyi sérüléses baleset volt. Ez a szám egy évvel korábban 87 volt. 2011. évben 
nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset. 
A baleset megelőzési tevékenység keretében az év folyamán képviseltettük magunkat minden, 
a kerületben megszervezésre került nagyobb rendezvényen. 
Az oktatási intézményekkel hagyományosan kiváló kapcsolatot ápolunk. Tavasszal a kerület 
összes iskolájának részvételével, az önkormányzat segítségével, lebonyolítottunk egy 
nagysikerű kerékpáros versenyt.  
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Folyamatosan ellenőrizzük a kihelyezett jelzőtáblák aktualitását, azok szükségességét, az 
esetleges anomáliákról az intézkedésre jogosultakat tájékoztattuk. A tanév kezdetén, a 
Polgárőrséggel együttműködve, több iskolánál voltunk jelen és segítettük a gyermekek 
biztonságos közlekedését. Az elmúlt év végétől az utasításom alapján minden héten tartunk 
traffipax-akciót. 
 
 
Az értékelt időszakban újszerű gyakorlatként, együttműködési és bűnmegelőzési céllal 
felvettük a kapcsolatot Rákosmente Történelmi Egyházaival.  
Az okot főként a nagymértékben elszaporodott idősek ellen elkövetett erőszakos és vagyon 
elleni bűncselekmények megelőzése szolgáltatta.  
A kezdeményezést egy fórum megtartásával vezettük be, felkérve a kerületi egyházak 
képviselőt, hogy a tevékenységi körükben az általunk adott instrukciók alapján 
kíséreljék meg felhívni a figyelmet az egyes aktuális kriminális tendenciákra. 
A kezdeményezést mindegyik egyház nagy örömmel fogadta. 

 
 
 

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG  
 

Kiemelt feladatként kezeljük a kommunikációt. A hivatalvezető személyében állandó 
sajtófelelőssel rendelkezünk. A folyamatos sajtó jelenlét biztosított.  
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Rákosmente Tv-vel, valamint az összes kerületünkhöz köthető 
médiummal. Munkánk megismertetéséhez rendszeresen igénybe vesszük a Hírhozó, a 
Tizenhetedik, Tizenhetedik Online, a Helyi Téma  és az újságokat a BRFK Kommunikációs 
Osztály szakirányítása mellett. Sajtófelhívás keretében rendszeresen közzétesszük a körözött 
személyeket (TOP 10), tárgyakat.  
Önkormányzati képviselőkkel, több alkalommal vettünk részt lakossági fórumon. 
A helyi rendészeti kommunikációba bevontuk a kerületben működő Történelmi Egyházakat, 
így ezen a csatornán keresztül is több kerületi lakos kerülhetett közelebb a Rendőrséghez. 
A „Rendőrségi hírlevelet” újra definiáltuk és heti rendszerességgel küldjük meg az 
Önkormányzat vezetőinek, a Képviselőtestület tagjainak és az egyházaknak. 

 
 
 

AZ EGYÜTTM ŰKÖDÉSEINK  
 

A Budapesti Rendőr-f őkapitányság területi szerveivel hagyományosan jó a 
munkakapcsolat. A szomszédos kerületi kapitányságokkal és az agglomerációba tartózó pest-
megyei rendőrkapitányságokkal szintén sok éve a kölcsönös segítségen alapul az 
együttműködés.  
Kiemelkedő a szakmai kapcsolat a Delta Polgárőrséggel a közös szolgálatellátás és az 
akciókban, fokozott ellenőrzésekben való részvétel kapcsán. Ezidáig minden felkérésünkre 
pozitív válasz érkezett. Ez örömteli, hisz a Rendőrség legfontosabb stratégiai partnere a 
Polgárőrség. Ez Rákosmente szintjén is maximálisan megvalósul. 
 
Az Önkormányzat minden irodájával, mind informálisan, mind az egyes ellenőrzési 
eljárások és akciók végrehajtása révén állandó és kölcsönösen eredményes munka-kapcsolatot 
tartunk fenn. 
Úgyszintén a kerületi Tűzoltósággal, az OMSZ kerületi kirendeltségével, valamint az 
ÁNTSZ-szel.  
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A Mezőőri Szolgálattal és a kerületi Közterület-felügyelettel való együttműködésünkre a 
segítségadás a jellemző, itt azonban vannak még kiaknázatlan kapacitások, lehetőségek.  
 
A X.-XVII. kerületi összevont Ügyészséggel, mind vezetői, mind előadói szinten kiváló a 
munkakapcsolat. 
 
A kapitányságon működő szakszervezetekkel október 16.-tól folyamatos az információcsere.  
 
Az Önkormányzattal és a képviselő testülettel példaértékű és kölcsönösen segítő jellegű 
az együttműködésünk. Rendszeres az információáramlás az egyes képviselőkkel, a 
Polgármester és Alpolgármester Urakkal.  
Rákosmente vezetése sok éve fontosnak tartja Kapitányságunk támogatását. A jelentős 
anyagi és erkölcsi támogatás, egész évre meghatározza, hogy milyen körülmények 
között, milyen eszközökkel és hogyan dolgozunk.  

 
 
 

 
ÖSSZEGZÉS 

 
Büszke vagyok arra, hogy Rendőrként az Ország közrendjéért és közbiztonságáért, 
Rákosmente Rendőrkapitányaként a XVII. kerület közrendjéért és közbiztonságáért 
dolgozhatok. S míg ezt tehetem, hivatásomat a legjobb tudásom szerint végzem, 
felelősséget vállalva munkámért és beosztottaimért. 

 
Említettem már a „Csapat” terminológiát, mely alatt többet értek, mint egy szervezeti egység 
munkatársainak összessége. Ennek az összetartozásnak és összetartásnak mind a belső 
működésben, mind pedig a külső jellemzőkben markánsan meg kell mutatkoznia.  
Fontosnak tartom, hogy Rákosmente Rendőrsége közösséget alkotva működjön.  
 
A Rendőrség fő feladata a társadalom, az emberek, és a családok biztonsága, a köztulajdon 
védelme, valamint, hogy munkánk eredményeit a jogsértők markánsan érzékeljék. 
Nekünk ezt a feladatrendszert a XVII. kerületre kiterjed ően kell a lehetőségeink mellett, 
sok esetben azon túl is, a legjobb szinten megvalósítani. 
 
 
Kapitányságunk a megnövekedett feladatokat jó szinten teljesítette. A közrendvédelmi 
munkánk statisztikai eredményei elmaradtak az elvártaktól, de szégyent nem hoztak ránk.  
A bűnügyi tevékenység mind statisztikailag, mind a működést tekintve – budapesti 
szinten - kiemelkedően eredményes volt. 
Az igazgatásrendészet és a hivatali terület hozta az elmúlt évek megbízható teljesítményét.  
 
 
A teljes személyi állomány egy szakmailag nehezebb évben, erősebb terhelés mellett és 
bonyolultabb körülmények közepette végezte feladatait, melyben az Önkormányzati háttér 
nagy segítséget jelentett. 
Ismerve a Kapitányság működését - az azt befolyásoló tényezők összhatását -, kijelentem, 
hogy Rákosmente Rendőrkapitánysága tisztességesen helyt állt a 2011. évben. 
 
 
Bevezetőm elején azt írtam, hogy a XVII. kerület közbiztonsága jobb, mint Budapest többi 
kerületéé, de még nem olyan szintű, melyet én kapitányként elvárok.  
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Míg egyetlen betörést, gépkocsi lopást, vagy feltörést elkövetnek, míg egyetlen közterületi 
erőszakos bűncselekmény meg tud valósulni, addig nagyon sok feladatunk lesz, de hiszem, 
hogy ez a CSAPAT, Rákosmente Rendőrei megtesznek mindent azért, hogy 
közbiztonságilag érezhetően jobb, élhetőbb legyen Budapest XVII. kerülete. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. január 30. 
 
 
 
 

     Krammer György Zsolt r. ezredes 
                                                                                                    rendőrségi tanácsos 
                                     Rákosmente Rendőrkapitánya 


