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A Rendörségről szóló 1994. évi XXXIV. tön 'ény 8. § (4) bekezdése alapján a kerület 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem elő: 

L A K Ö Z B I Z T O N S Á G I H E L Y Z E T E R T E K E L E S E 

L A bűnügy i helyzet é r t éke iése ' 

A rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények száma, a kerület 
bűnügyi fertözöttsége alacsony. A bűncselekmények nagy részét a vagyon elleni deliktumok 
teszik ki, a személy elleni bűncselekmények száma viszonylag alacsony. Az év elején 
megfogalmazott célok irányából - mely a közterületi jelenlét növelését és ezzel párhuzamosan 
a bűncselekmények elkövetések jelentős csökkenését tűzte ki - elmondható, hogy sikeres 
esztendőt zártunk. A rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett regisztrált 
bűncselekmények száma 2015-ben jelentős -mértékben csökkent. Míg 2014-ben 1810 
bűncselekményt regisztráltunk, addig ez a tavalyi esztendőben 1212 eset volt. Érdemes az egyes 
bűncselekmény-kategóriákat külön is elemezni, ami alapján a bűncselekmények csökkenésének 
mértéke igazán mérhető. Egyértelműen a vagyon elleni bűncselekményekre gondolok, amelyek 
a kerületben élő emberek szubjektív biztonságérzetét első helyen befolyásolják. Az elkövetési 
számok a mellékelt diagramból jól láthatók, azonban néhány adatot szükségesnek tartok 
kiemelni: 
A lopások száma jelentősen, 863-ről 502 elkövetésre, személygépkocsi lopások száma 60-ról 
45 elkövetésre, a zárt gépjármű feltörések száma 62-röl 24 elkövetésre, míg a lakásbetörések 
száma 290-röl 128 elkövetésre csökkent. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében az elkövetések száma további csökkenést 
mutat. Ez a szám, 2014-ben összesen 1106 db elkövetést, míg a tavalyi évben 690 elkövetést 
jelent. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 311-röl 290~re, míg a köztemleten 
elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 173-ról 154 elkövetésre csökkent. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények tekintetében kiemelést érdemel a rablások elkövetési számának 
csökkenése. Míg 2014-ben 8 személy sérelmére, 2015-ben 3 személy sérelmére követték el ezt 
a súlyos bűncselekményt. A személy elleni bűncselekmények vizsgálatakor a csökkenő 
tendencia tovább figyelhető, még ha nem is olyan nagyarányú mértékben, mint a vagyon elleni 
bűncselekményeknél. Például a testi sértések vonatkozásában elmondható. 2014-ben 43 
esetben, tavaly 40 esetben regisztráltunk testi sértést, míg a súlyos testi sértések száma 29-röI 
28-ra csökkent. Megemlí teném még a garázdaságok számának alakulását, amely a 2014-évi 98 
elkövetésről 64 elkövetésre csökkent. 

A bíróság elé állítások számát az évek során a nyomozások felügyeletét ellátó kerületi 
ügyészséggel egyeztetve, folyamatosan növeltük. Az így befejezett, gyorsított eljárások előnye, 
hogy nem növelik az ügyfeldolgozási időt, és viszonylag rövid idő telik el a cselekmények 
elkövetése és a bírósági szankciók között. 

'Az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények Budapest XVI. kerület közigazgatási 
területén valósultak meg, míg a nyomozáseredményesség az eljáró szerv, BRFK XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság által regisztrált befejezett nyomozások alapján mérhető. 



2. A bűnüldöző m u n k a 

A nyomozás eredményesség vizsgálatakor is érdemes eredményeinket a kitűzött céljainkkal 
összehasonlítani. Célkitűzésként fogalmaztuk meg a vagyon elleni bűncselekmények illetve a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló erőszakos bűncselekmények 
kapcsán a nyomozás eredményességi mutatók javítását. Összességében elmondható, hogy a 
kitűzött célok jelentős részét teljesítettük. Javulást értünk el a lopás (13 %-ról 15, 3 %-ra), 
kiíbsztás (11,8 %-ról 16,7 %-ra) , a zsarolás (20 %-ról 40 %-ra), önbíráskodás (12,5 %-ról 66,7 
%-ra) nyomozás eredményességében. Külön kiemelném a rablások nyomozás eredményességi 
mutatóját, amely 55,6 %-ról 100 %-ra emelkedett. Mindenképpen említést érdemel még az 
embercsempészés bűncselekményi kategóriában elért 100 %o-os nyomozás eredményességi 
mutatónk is. Nem sikerült viszont előrelépni - és ez 2016. fő célkitűzése is marad - a 
lakásbetörések, gépkocsi feltörések és gépkocsi lopások nyomozáseredményességi mutatóiban. 
Zárt gépjármű feltörésekben a felderítési mutató 4,8 %-ról 4 %)-ra, lakásbetörésekben a 
felderítési mutató 5,2 %-ról 3,9 %-ra csökkent. Személygépkocsi lopások terén a felderítési 
mutató 5,2 %-ról 4,5 %-ra csökkent, azonban kiemelném, hogy a já rmű önkényes elvétele 
bűncselekmény kapcsán a felderítési mutató nulla %-ról 42,9 %)-ra emelkedett. 

Jó eredménynek tekinthető a testi sértések terén az 59 .4 %-os , ezen belül a súlyos testi sértések 
kapcsán a 69,2 %)-os, valamint a garázdaság tekintetében elért 55,8 %-os nyomozás 
eredményességi mutatónk. 

Kiemelkedő - 67,7 %-os - eredményt értünk el a közterületen elkövetett bűncselekmények 
nyomozás eredményességében, illetve a közterületen elkövetett kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozás eredményességében, mely 45,6 %)-os mértéket ért el. 

A 41,7 %-os általános nyomozás eredményességi mutatónkat jónak értékelem, figyelemmel 
arra, hogy jelentős sorozatügyünk 2015. évben nem voh. 

A lakosságot leginkább zavaró bűncselekmények elkövetőivel szemben minden esetben 
intézkedtünk az örizetbevételre és előterjesztést tettünk az elkövetők előzetes letartóztatására. 
Ezen törekvés nem mindig hozta meg az általunk elvárt eredményt, hiszen a bíróság gyakran 
egyéb más kényszerintézkedést (házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom) rendelt el az elkövető 
tekintetében. 

3 . A rendészet i tevékenység 

Mint ahogyan az előzőekben is, a rendészeti tevékenység értékelése kapcsán is a 2015. évi 
célkitűzésekre szeretnék visszautalni. Célként fogalmaztuk meg, hogy növeljük a közterületi 
létszámot illetve a közterületen töltött órák számát, biztosítva ezzel egyrészt a bűncselekmény 
számok csökkentését, másrészt pedig a bejelentésekre történő gyors reagálást. Jogos elvárás az 
itt élő emberek részéről, hogyha bajba kerülnek és a segélyhívó számot tárcsázva rendőri 
segítséget kérnek, akkor azt a rendőrség a lehető leggyorsabban, törvényesen, határozottan és 
kulturáltan hajtsa végre. 

A rendészeti szaktcmlet vizsgálatakor megállapítottara, hogy a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság rendészeti állománya a kitűzött célokat maximálisan teljesítette. A 
szolgálatok szervezésekor különös hangsúlyt fektettünk az ún. átfedő szolgálatok létrehozására, 
annak érdekében, hogy váltások időszakában se maradjon a közterület rendőri ellenőrzés 
nélkül. Napi szinten biztosítottunk a TIK alárendeltségébe reagáló egységet, ezen felül sikerült 
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jelentős számú rendőri erőt biztosítani a közterületeinkre, amelyből akár a járőrszolgálati 
alosztály, akár a körzeti megbízotti alosztály vette ki fáradhatatlanul a részét. Mindenképpen 
említést érdemel, hogy a XVI. kerület Önkormányzatának képviselőtestülete jóvoltából a 
tavalyi esztendőben is sikerült a napi szolgálatokon felül rendőri erőt biztosítani a 
legkritikusabb időszakokban a közterületre, túlóra terhére. A fentiek mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy az egész évet tekintve a BRFK éves átlag reagálási ideje 18:54 perc. 

A rendészeti tevékenységet tovább vizsgálva megállapítható, hogy az elfogások számát 9,25%-
al, 465 db-ról 508 db-ra növeltük. A bűnügyi felderítést támogató előállítások közül a 
bűncselekmény gyanúja miatt előállított személyek számában is növekedést értünk el, 210 főről 
240 főre. A büntetőeljárások gyorsítása érdekében idén is nagy hangsúlyt fektettünk az 
ismeretlen helyen tartózkodó körözött személyek elfogására, törekvésünk az előző esztendőhöz 
hasonlóan jó eredményt hozott , 2014-ben 110, tárgyidőszakban pedig 109 fő körözött személyt 
fogtunk el. Mindenképpen kiemelésre szorul, hogy 14,71 %-al, 34-röl 39 főre sikerült emelni 
az ittas vezetés miatt mintavételre előállítások számát. 

A rendészeti osztály szabálysértési tevékenységének vizsgálata során is visszautalnék a 
célkitűzéseinkre. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt közlekedési szabálysértők 
továbbá az ittasan vagy bódult állapotban gépjárművet vezetők kiszűrésére, valamint azon 
szabályszegések visszaszorítására, amelyek a leggyakoribb baleset előidéző okok. 

A körzeti megbízotti szolgálati forma fő feladata a lakossággal való szoros kapcsolattartás, a 
segítő, támogató jel legű személyes jelenlét biztosítása. Körzeti megbízottaink 
mobiltelefonszámait és elektronikus elérhetőségeit közzétettük, így a lakosság problémáira, 
felmerülő kérdéseire gyorsan reagálni tudnak. A körzeti megbízottak kiemelt szerepet játszanak 
a bűnügyi osztály tevékenységének támogatásában, jelzéseik, információik rendszerezése, 
feldolgozása a felderítés egyik hatékony eszköze. Emellett a körzeti megbízotti szolgálat 
számos bűn- és baleset megelőzési előadást tartott, melyeken megismertette az új elkövetési 
módokat, az ellenük való hatékony védekezést, hozzájárulva ezáltal a bűncselekmények 
jelentős számú csökkenéséhez. 

A személyi sémléses balesetek száma a 2015. év elsődleges adatai alapján az előző évhez 
képest 9 Vo-al nőtt, 103-ról 112-re. Sajnálatos módon 4 halálos kimenetelű baleset is történt a 
kemletben. A személyi sérüléses balesetek okai évek óta klasszikusan az előzési-, elsőbbségi-, 
és kanyarodási szabályok, illetve a sebesség megválasztására vonatkozó előírások 
megszegéséből adódtak. Ez utóbbihoz kapcsolódva rendelkezésünkre áll az új típusú 
sebességmérő készülék, melyet a XVII. kerületi Rendőrkapitánysággal l - l hét időtartamban 
felváltva használunk. 

Sajnos a közlekedésbiztonsági helyzet, a közlekedési fegyelem országos szinten sem alakult 
kedvezően. A passzív biztonsági eszközök használata egyre inkább elfogadottá és 
természetessé válik, de a közlekedők között még akadnak szép számmal olyanok, akik e 
lehetőséggel nem élnek. A gépjárművezetés közbeni ittasságot folyamatos ellenőrzésekkel 
igyekszünk szűrni, minden egyes ittas gépjánnűvezetést szabálysértési vagy büntetőeljárás 
követ. A 2016-os év fö feladatai között szerepel a személyi sérüléses közlekedési balesetek 
számának visszaszorítása, amely a gépjárművezetők mellett fö célcsoportként közelít a 
gyalogosan illetőleg kerékpárral és motorkerékpárral közlekedőkre. 

Kerületünkben az illegális migrációval kapcsolatban jelentős rendőri intézkedésre egy esetben 
került sor. A járőrszolgálat állított meg közlekedése során egy furgont, amelyben jelentős számú 



migráns tartózkodott. A rendészeti kollegák gyors és szakszerű intézkedésének köszönhetően 
az elfogott és előállított személyekkel szemben a szükséges rendőri intézkedések azonnal 
bevezetésre kerültek. Egyéb, migrációval kapcsolatos rendőri intézkedésre a kerületben nem 
került sor, azonban említést tennék arról, hogy a kapitányság rendészeti állománya kivette a 
részét a fővárosban történt migrációs helyzet kezeléséből. Számos esetben vettek részt a 
kollegáira a helyzet kezelésével kapcsolatos rendőri intézkedésekben, azonban a migrációs 
helyzetből adódó feladatok végrehajtása soha nem okozott közbiztonsági deficitet a 
kerületünkben, hiszen a szolgálat megfelelő és hatékony átszervezésével a szükséges rendőri 
jelenlét minden esetben biztosított volt. 

Az ORFK által biztosított 19 megyés program keretén belül gyalogos szolgálatokat szerveztünk 
a nyári hónapokban a Centenáriumi lakótelepre illetve a Hennina út végén található játszótérre 
és kerékpáros útra, ezzel is gyorsan reagálva a lakossági igényekre, bejelentésekre. 

11. A BŰN- ÉS B A L E S E T M E G E L Ő Z É S 

A bűnmegelőzési tevékenység fontosságát és létjogosultságát bizonyítja, hogy a prevenciós 
tevékenységből úgy a rendészeti osztály, mint a bűnügyi osztály ál lománya is kiveszi a részét. 
A bűnmegelőzési tanácsadó az együttműködési megállapodás alapján az középiskolák 
vezetőivel és az osztályfőnökökkel közösen, a meghatározott feladatok mentén a helyi 
tanmenethez rugalmasan alkalmazkodva alakította ki az órarendjét. A rendőrség állományába 
tartozó bűnügyi beosztott megjelenése először szokatlan volt. de már az első évben sikerült a 
bűnmegelőzési tanácsadónknak kialakítani a bizalmat, jelenléte az iskolák közösségeiben ma 
már természetes. Előadásai a büntető törvénykönyv fiatalokat érintő elemeiről, az internet 
veszélyeiről, a kábítószerekről, a pszichoaktív anyagokról és fogyasztásuk kapcsán kialakuU 
íüggöségről, a droghasználat következményeiről és szankcióiról, az elkerülés lehetőségeiről 
szólnak. A 2014. évben bevezetett telefonos fogadórák megtartása lehetőséget biztosítanak a 
szülök számára a gyermekükkel kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélésére, 
tanácsadásra. 

A rendészeti osztály körzeti megbízottjai szintén jelen vannak az iskolákban, tevékenységük 
elsősorban - de nem kizárólag - te/, általános iskolás korosztályt célozza meg. Előadásaik kisebb 
részben bűnmegelőzési, nagyobb részben baleset-megelőzési ismereteket tartalmaznak. 
Kerékpáros versenyek szervezése során a gyermekek nem csak elméleti, hanem gyakorlati 
ismereteket, tudást is szerezhetnek a biztonságos közlekedés témakörében. A kerület általános 
iskolásai gyakorta vendégei a rendőrkapitányságnak, ahol körzeti megbízottak vezetése mellett 
pillanthatnak be mindennapi életünkbe, illetve próbálhatják ki különféle technikai 
eszközeinket. 

A körzeti megbízotti állomány 2015. év folyamán 30 alkalommal, 86 órában, 2560 különféle 
korcsoportú gyennek számára tartott baleset-, illetve bűnmegelőzési tárgyú előadásokat. Az idős 
korosztály részére 7 alkalommal, 160 fő ré,szére tartottunk bűnmegelőzési előadást. 

A családon belüli erőszakkal összeíűggésben elrendelt ügyekben az ügyek többségében a sértett 
általában a gyengébbik nem képviselője. Az ügyek döntő többségében egy háztartásban élő 
házastársak vagy élettársak követték el egymás, vagy gyemiekeik sérelmére a bűncselekményt 
(testi sértés, zaklatás, kiskorú veszélyeztetése stb.), emellett je l lemző még a válófélben lévő 
házastársak által, egymás sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények elkövetése. A 
gyermekek esetében a sértetté válás jellemzője, hogy vagy tanúi voltak a szülő 



bántalmazásának, és így váltak a kiskorú veszélyeztetés sértettjévé, vagy magát a gyenneket 
bántalmazta a szülő. 
A kerületi Gyennekjóléti Központ munkatársaival szoros kapcsolatot tartunk fenn, a 
kiskorúakat/fiatalkorúakat is érintő nyomozásokban folyamatos az információcsere. Ugyancsak 
jó kapcsolatot ápolunk a kemleti Gyámhivatallal. 
A kiskorú veszélyeztetése miatt indult ügyek mindegyikében jelzéssel éltünk az illetékes 
szervek felé. Jelzéssel élünk továbbá azokban az esetekben is, ahol nem kiskom veszélyeztetése 
miatt rendeltünk el nyomozást , azonban felmerül a gyanú, hogy az illetékes szerv hatáskörébe 
tartozó beavatkozás válhat szükségessé. 
Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi- és adatvédelmi jogainak éi-vényesülésére nagy 
gondot fordítunk. Az áldozatok minden esetben megkapják a megfelelő tájékoztatást, 
felvilágosítást jogaikról, azok érvényesítésének lehetőségeiről. Az áldozatvédelmi referens 
elérhetősége és fogadóórája az ügyfélfogadó helyiségben jól látható helyeken megtalálható. 

Hatóságunk a kábítószerrel kapcsolatban indult büntetőügyekben felmerült információk, az 
ügyek közötti összefüggések elemzésével próbál eljutni a fogyasztóktól a terjesztők irányába. 
Az így felmerülő új adatokat, valamint a lakossági bejelentéseket és az esetileg közölt adatokat 
a bűnügyi állomány ellenőrzi, majd szükség esetén szervezett akció keretében jár el. 
Megjegyzendő azonban, hogy a legtöbb tagot számláló szintetikus kannabinoidokat és 
marihuánát fogyasztó kör többségében fiatalkorúakból állt, ezért a bűnmegelőzési tanácsadó 
közreműködését ebben a tárgykörben is kiemehen fontosnak tartjuk. Bűnmegelőzési 
tanácsadónk útján a prevenciós tevékenységbe a szülők is bevonásra kerültek, részükre szülői 
értekezleteken adunk át hasznos információkat, tudnivalókat, megfontolásra érdemes 
tanácsokat. A bűnmegelőzési tanácsadónk a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum állandó 
résztvevője. 2015. évben kábítószer terjesztői magatartást kerületünkben nem realizáltunk. 

HL E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatával az együttműködést továbbra is 
kifogástalan. A kialakított munkakapcsolat úgy a kerület polgármesterével, mint a 
közbiztonságért felelős alpolgármesteiTel napi szintű, segítő, támogató jellegű. A 
képviselőtestület által biztosított anyagi támogatás - amely a térfigyelő rendszer üzemeltetésére 
illetve a megerősített kiizterületi járőrszolgálat finanszírozására szolgálnagymértékben segíti 
a közterületi jelenlét fokozását, tovább erősíti az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. 

A kerületi önkormányzat lehetőségeihez mérten a kiemelkedő szakmai tevékenységet végző 
kollegáinkat elismerésben részesítette. Az együttműködés keretében a kerületi önkormányzat 
állandó résztvevője a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumnak, a konzultációs fórumnak, 
valamint maximális támogatója a 2015. decemberében útjára indított ÁSZER programnak. 

A kerületben működő egyházak, oktatási intézmények vezetőivel, a közterület felügyelet 
munkatársaival, a családsegítő és gyermekvédelmi szervekkel a kapcsolattartásunk megfelelő. 
Egyes konkrét ügyekben esetmegbeszéléseket tartunk, képviselőik a fent említett .Tárási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon, a konzultációs fórumom, valamint az ÁSZER ülésein részt 
vesznek. 

Öt helyi polgárőr egyesületünkkel a BRFK kötött együttműködési megállapodást. Továbbra is 
elmondható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a helyi polgárőrségek - ha szervezet szintjén 
nem is - néhány lelkes polgárőr továbbra is segíti munkánkat. Úgy 2014. évben, mint 2015-ben 



több alkalommal láttak el önállóan és a rendészeti állománnyal közös szolgálatokat. Szolgálati 
feladataink ellátását segítik, legyen szó akár iskolák környékén a közlekedési rend 
fenntartásáról, akár szórólapok terjesztéséről, akár különböző információk megosztásáról, vagy 
helyi rendezvények biztosításáról. 

Kiemelkedő együttműködő partnerünk a Rákosmente Mezőörség, akikkel rendszeres, heti 
szinten szervezünk közös szolgálatellátást, erősítve ezzel a külterületek, valamint 
természetvédelmi területek rendjét és biztonságát. 

IV. CFXKITUZESEK 

A Budapesti Rendőr- í 'ökapi tányság XVI. kerületi Rendőrkapitányságának állománya a 2015. 
évre meghatározott feladatait végrehajtotta. 2016. évben a tevékenységünket meghatározó 
jogszabályok, normatívák és előírások maximális szem előtt tartásával tovább kell folytatni a 
megkezdett szakmai munkát. 

Fent kell tartanunk a közterületi jelenlétet, az állampolgárok biztonságérzetét veszélyeztető 
jogsértésekkel szemben továbbra is határozottan fel kell lépni. A vagyon elleni 
bűncselekmények kapcsán a betöréses lopások és gépjárműlopások terén nyomozás 
eredményességünket javítani szükséges. 
A bűnmegelőzés terén elért eredményeinket meg kell tartani, a prevenció érdekében törekedni 
kell a jelenlegi lehetőségek és együttműködések szélesítésére. 
Célul tűztük ki továbbá a kerékpáros járőrszolgálat megindítását, amelynek segítségével a 
gépkocsizó szolgálat mellett hatékonyan tudjuk biztosítani a bűncselekmények 
megakadályozását. A kerékpáros szolgálat másik fő szerepe, hogy a baleset-megelőzésben 
kitűzött célokat is teljesíteni tudjuk, hiszen mint fent említettem, kiemelt figyelmet szeretnénk 
fordítani a kerékpáros- és a gyalogos közlekedés biztonságára. 

Budapest, 2016. március 24 . 
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