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I. A közbiztonsági helyzet értékelése1 
 

1. A bűnügyi helyzet értékelése  

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása (rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények az elkövetés helye szerint)  

2013 2014 
5177 4171 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számában az elmúlt évhez képest jelentős 
csökkenés észlelhető, nagyságrendileg ezerrel (19,4%) kevesebb bűncselekményt regisztráltunk 
2014. évben. 

 2013 2014 
A közterületen elkövetett kiemelten kezelt 
bűncselekmények száma  

897 585 

Közterületen elkövetett bűncselekmények   1333 822 
 

A fenti, a szubjektív biztonságérzetet leginkább befolyásoló bűncselekmény kategóriák esetében a 
korábbi évekhez képest jelentős, a 2013. évhez képest további 34-38 %-os csökkenés mutatható ki.  

A kiemelt bűncselekmények számának alakulása (rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények az elkövetés helye szerint)  

 2013 2014 
Testi sértés 140 137 
Súlyos testi sértés 84 74 
Kiskorú veszélyeztetése 16 4 
Garázdaság 184 135 
Önbíráskodás 4 1 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
(terjesztői magatartások) 

1 2 

Lopás* 1744 1392 
Személygépkocsi lopás 164 169 
Zárt gépjármű-feltörés 130 95 
Lakásbetörés 225 271 
Rablás 38 49 
Kifosztás 29 18 
Zsarolás 2 5 
Rongálás 168 125 
Orgazdaság 3 6 
Jármű önkényes elvétele 11 10 

 

*tartalmazza a betöréses lopásokat is 

1. Az elkövetés helye szerint a regisztrált bűncselekmények Budapest IV. kerület közigazgatási területén valósultak meg, míg a 
nyomozáseredményesség az eljáró szerv, BRFK IV. kerületi rendőrkapitányság által regisztrált befejezett nyomozások alapján 
mérhető. 
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2014. évben a kiemelt bűncselekmények többségében csökkenés mutatható ki.  

Az előző évhez képest különösen nagy, 20 %-os csökkenés következett be a lopások számában, 
enyhe, az elmúlt évek csökkenő tendenciája tovább folytatódott a zárt gépjármű-feltörések esetében 
is, az előző évhez képest további 27 %-os csökkenés észlelhető ezen a területen. 

A stagnálás mutatkozik személygépkocsi lopások számában, a rablások és a lakásbetörések száma 
az előző évhez képest növekedett.  

2014. évben a jellemzően közterületi elkövetésű rongálás és garázdaságok számában is számottevő 
csökkenés mutatható ki.  A tárgyévben az előző évhez képest 25,5% -al kevesebb rongálást, és 26,6 
% -al kevesebb garázdaságot regisztráltunk. 

1.1. A bűnüldözői munka értékelése 

A nyomozáseredményességi mutató alakulása (rendőri eljárásban regisztrált befejezett 
nyomozások alapján) 

2013 2014 
43,17 % 36,51 % 

 

A nyomozáseredményességi mutatónk az előző évek magas eredményeihez képest csökkent, 
ugyanakkor 2014. évben kiemelt számú – esetlegesen más kapitányságok illetékességi területét is 
érintő – sorozat bűncselekmény vonatkozásában nyomozást nem folytattunk, így megállapítható, 
hogy a regisztrált bűncselekmények számának csökkenése mellett gyakorlatilag minden harmadik 
elrendelt nyomozás esetében az eljárást eredményesen fejeztük be, mely eredményességi mutató 
ennek tekintetében megfelelő eredményként értékelhető. Feladat azonban 2015. évben az 
eredményes ügyek számának emelése.   

A közterületen elkövetett bűncselekmények eredményességi mutatója (rendőri eljárásban 
regisztrált befejezett nyomozások alapján) 

2013 2014 
40,34 % 45,58 % 

 

Fővárosi viszonylatban magas hatóságunk 2014. év eredményességi mutatója a közterületen 
elkövetett bűncselekmények nyomozásában. 2013. évben 40,34 %, 2014. évben 45,58 %-os 
eredményességet értünk el.  Az eredmény annak tekintetében is pozitívumként értékelhető, hogy a 
nyomozások eredményességének növekedése mellett a közterületen elkövetett bűncselekmények 
számában is csökkenés következett be. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója (rendőri eljárásban 
regisztrált befejezett nyomozások alapján) 

Lopások eredményességi mutatója (tartalmazza a betöréses lopásokat is) 

2013 2014 
17,7 % 14,31 % 

 

Az elmúlt évet tekintve az elkövetett lopások nyomozásának eredményességi mutatója enyhén 
csökkent, ugyanakkor figyelembe véve az e területen regisztrált bűncselekményszám csökkenést, az 
elért eredmény jónak értékelhető.  
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Lakásbetörések eredményességi mutatója 

2013 2014 
6,52 % 4, 91 % 

 

Az elmúlt éveket tekintve a 2014. évben elért eredményességi mutató stagnáló értéket mutat, 
ugyanakkor 2015. évben hatóságunk egyik legfőbb feladata e bűncselekmény kategória 
nyomozáseredményességének növelése, illetőleg a lakásbetörések számának csökkentése.    

 

Személygépkocsi lopások eredményességi mutatója 

2013 2014 
13,89 % 9,14 % 

 

A regisztrált személygépkocsi lopások számának 2014. évben bekövetkezett stagnálása mellett a 
nyomozások eredményességének 9,14 %-os mutatója is megfelelő eredménynek tekinthető, 
nyomozáseredményesség tekintetében hatóságunk 2014. évben a BRFK legeredményesebb 
nyomozóhatóságai között volt.   

 

Személygépkocsi feltörések eredményességi mutatója 

2013 2014 
14,47 % 17,39 % 

 

A gépkocsi feltörések számában bekövetkezett jelentős csökkenés mellett az ezen a területen 
befejezett nyomozások eredményessége tekintetében is sikerként értékelhető a 17,39 %-os 
eredményességi mutató, mely tekintetében 2014. évben hatóságunk volt a legeredményesebb a 
fővárosi nyomozóhatóságok közül.    

 

Rablások eredményességi mutatója 

2013 2014 
64,79 % 29,79 % 

 

A rablások nyomozásának eredményességében elértek jelentősen elmaradnak a tavalyi, illetőleg a 
korábbi években regisztrált eredményességtől. A százezer lakosú kerületben elkövetett évi 38-49 
rablás, a napi jelentős átutazók számát is figyelembe véve, illetve a tömegképző, közlekedési 
csomópontokat tekintve is nem értékelhető kiugróan magas számként. A 2014. évben elkövetett 
rablások elkövetőinek felderítése a jellemző elkövetési módszerek (a sértettek hátulról történő 
támadása, sötétben, rossz látási viszonyok során elkövetett cselekmények, illetőleg nem után 
követhető értékek eltulajdonítása) különösen megnehezítették az eljárások sikerét. 2015. évben a 
korábbi években elért eredményességi mutatók elérése az egyik fő célunk.  
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Egyéb kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatóinak alakulása (rendőri 
eljárásban regisztrált befejezett nyomozások alapján) 

 2013 2014 
Testi sértés 73,64 % 63,93 % 
Súlyos testi sértés 66,89 % 55,05 % 
Kiskorú veszélyeztetése 76, 19 % 41,67 % 
Garázdaság 59,75 % 63, 89 % 
Kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények (terjesztői magatartások) 

- 50 % 

Kifosztás 13, 79 % 5, 26 % 
Zsarolás 0 % 25 % 
Rongálás 9,83 % 17,89 % 
Orgazdaság 50 % 57,14 % 
Jármű önkényes elvétele 75 % 60 % 

 

A fenti bűncselekmény kategóriák nyomozáseredményességének korábbi évek adatainak 
figyelembe vétele alapján elmondható, hogy az eredmények jellemezően stagnáló tendenciát 
mutatnak. Kiemelkedő, hogy az elkövetett rongálások esetében az eredményességi mutató az előző 
évhez képest majdnem duplájára, 8% -al nőtt, illetőleg, hogy a garázdaságok esetében is növekvő 
tendencia mutatkozik.  

 

1.2. Kiemelt, országos érdeklődésre számot tartó ügyek  

Vádemelési javaslattal fejeztük be a nyomozást rablás bűncselekmény elkövetése miatt indított 
büntetőeljárásban, az elkövető egy délután alatt négy fiatalkorút rabolt ki Újpest területén.  Az 
elkövető 2014. október 16-án 15 óra és 19.30 közötti időben három fiatalkorút és egy 18 éves 
sértettet támadott meg, ruhákat, mobiltelefont, karórát vett el erőszakkal. A szemtanúk és a sértettek 
által adott személyleírás alapján az elkövető elfogása rövid időn belül megtörtént, négyrendbeli 
elkövetés róható terhére, az ügyet eredményesen két hónap alatt befejeztük. 

Kábítószer terjesztőt derítettünk fel 2014. októberében. Az elkövető káposztásmegyeri albérleti 
lakásában a házkutatás során lefoglalásra került kis címletekben 338.500,- Ft, 200 gramm 
marihuána, 85 gramm hasis. A házkutatás ideje alatt is érkeztek ’ügyfelek’, vásárlók, akik 
elmondták, hogy rendszeresen vásároltak kábítószert a terjesztőtől. Az ügyben ezidáig 12 fő 
kábítószer fogyasztó került eljárás alá. A kábítószert áruló férfi előzetes letartóztatása mellett - 
kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt a nyomozás jelenleg is 
folyamatban van.  

A 2012. május és 2013. február közötti időszakban elkövetett, az egész országot érintő csalás-
sorozat elkövetőjével szemben folytatott nyomozást vádemelési javaslattal fejeztük be 2014. évben. 

Az elkövető internetes hirdetési oldalakon különféle műszaki cikkeket kínált eladásra, a vételárat a 
megadott bankszámlára kellett átutalni a vevőnek. Miután a vételár átutalásra került, a hirdetést 
feladó többet nem volt elérhető, és a megrendelt árut sem továbbította. A bankszámlaszám alapján 
beazonosított elkövetőt 2013. júliusában elfogtuk, majd előzetes letartóztatása mellett folytattuk a 
büntetőeljárást. A nyomozás során 50 rendbeli elkövetést sikerült eredményesen az elkövető terhére 
róni. 
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2. A rendészeti tevékenység 

 
Közterületi jelenlét mértéke, közterületek nyilvános helyek biztonsága, a közrendvédelmi 
szolgálatteljesítés színvonala: 

Közterületen az alábbi létszámban és óraszámban láttunk el szolgálatot: 

2013 2014 eltérés 
5805 fő 7678 fő +32,27% 

61091 óra 77807 óra +27,36% 
 
A rendészeti osztály négy alosztályból tevődik össze, ez a körzeti megbízotti alosztály, 
járőrszolgálati alosztály, káposztásmegyeri rendőrőrs és az őr- kísérőszolgálati alosztály. 

Körzeti megbízotti alosztály: 

A körzeti megbízottak megfelelő hely és személyismerettel rendelkeznek. Összekötő kapocs a 
kapitányság rendészeti és bűnügyi szolgálata között. A klasszikus körzeti megbízotti munka – 
iskola rendőre, bűnmegelőzési előadások tartása, kapcsolattartás – mellett a körzeti megbízottak 
minden egyes társasházban, lakóövezetben a Rendőrség és társszervek közvetlen elérhetőségét, 
valamint bűnmegelőző szóróanyagokat helyeznek el, havonta tartják a kapcsolatot az 
önkormányzati képviselőkkel, iskolaigazgatókkal, hipermarketek vezetőivel, egyházak vezetőivel. 
A körzeti megbízottak számos esetben polgárőrség tagjaival látnak el közös szolgálatot, ezzel is 
elősegítve a közterület ellenőrzésének lefedettségét. A körzeti megbízotti állomány végrehajtja a 
nem bűnügyi megkereséseket, lakcím kutatásokat. A tulajdon elleni szabálysértések lefolytatása 
érdekében elvégzi az előkészítő eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket. Az 
igazgatásrendészeti osztály beosztottaival közösen végrehajtják a vagyonőri ellenőrzéseket a 
labdarúgó mérkőzések biztosítása során. Bűnügyi, közrendvédelmi és közlekedési akciókat, 
fokozott ellenőrzéseket hajtanak végre önállóan és a bűnügyi szolgálattal közösen.  

Járőrszolgálati Alosztály: 
 

A Járőrszolgálati Alosztály végrehajtói állománya megfelelő aktivitással végezte munkáját. A 
tapasztalt és idősebb rendőrök szolgálatirányító parancsnoki beosztásban látják el feladataikat. A 
közterületi állomány munkájának irányításában a szakmai célkitűzések megvalósításának érdekében 
(reagáló képesség fenntartása, szakszerű, jogszerű intézkedések lefolytatása, adattárak hatékony 
alkalmazása) a szolgálatirányító parancsnokok aktívan részt vesznek az állomány helyszíni 
intézkedéseinek irányításában, ezzel is növelve az állomány szakmai tapasztalatainak megszerzését, 
a jogszerű, szakszerű rendőri intézkedések lefolytatását. 

Az alosztály beosztottai látják el az egy járőr-egy gépkocsi szolgálati formát, a BRFK Tevékenység 
Irányító Központ alárendeltségében, a 19 megyés program keretében járőrszolgálatot látnak el heti 
két alkalommal, valamint heti egy alkalommal részt vesznek a BRFK által szervezett közlekedési 
akciókban. A beosztottak továbbá részt vesznek csapatszolgálati feladatok ellátásában is és aktívan 
részt vesznek a fokozott ellenőrzések és akciók végrehajtásában.  
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Rendőrőrs Káposztásmegyer: 
 
A Káposztásmegyeri Rendőrőrs állománya 2014 évben feladatait eredményesen teljesítette. A 
területen lakó állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmát tovább erősítettük, bűnmegelőző 
munkánknak köszönhetően a bűncselekmények számát, az elmúlt évekhez hasonlóan megfelelő 
szinten tudtuk tartani. Növelte a lakosság szubjektív biztonságérzetét, hogy Káposztásmegyeren 
több szeméremsértés, továbbá besurranásos lopás elkövetőit sikerült elfognunk. A lakossággal való 
kapcsolattartás eredményeként a körzeti megbízottak információi alapján kábítószer-terjesztés 
elkövetőit beazonosítottuk és a bűnügyi szolgálati ággal együttműködve elfogtuk. 
A rendőrőrs beosztottai részt vesznek a BRFK Tevékenység Irányító Központ alárendeltségében 
gépkocsizó járőrszolgálat ellátásában, a csapatszolgálati feladatok ellátásában, a BRFK által 
szervezett heti közlekedési koncentrált ellenőrzések végrehajtásában.  
 
Őr és Kísérőőrszolgálati alosztály:  
 
A kerület területén külképviseleti objektum nem található. Az alosztály beosztottai közterületi 
járőrszolgálatot látnak el. 
 
 2.1. Közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága:  
 

 2013 2014 Különbség 
Elfogás 1121 1016 -9,37% 
Tettenérés 921 814 -11,62% 
Körözött személyek elfogása 175 168 -4% 
Előállítás 1464 1257 -14,14% 
Bcs. Gyanú 300 286 -4,67% 
Helyszíni bírság 2685 fő/39.949.000 Ft 2754 fő/36.855.000 +2,57% 
Szabálysértési feljelentés 2945 2659 -9,71% 
Pozitív szonda: 140 90 -35,71% 

Az elfogások száma és a bűncselekmény elkövetésén tetten ért elfogások száma arányosan 
minimális csökkenést mutat, azonban megállapítható, hogy a kerületben a bűncselekmények száma 
majdnem 20 %-kal, közterületen elkövetett bűncselekmények száma majdnem 39 %-kal csökkent. 
A körözött személyek elfogásának száma elhanyagolhatóan csökkent. Az előállítások számának 
csökkenése visszavezethető a személyi azonossággal kapcsolatos előállítások számának 
csökkenésével. A bűncselekménnyel gyanúsítható személyek előállításának száma szintén 
minimális csökkenést mutat, ami szintén a bűncselekményszám jelentős csökkenésére vezethető 
vissza. A szabálysértési tevékenység keretében a szabálysértési feljelentések száma minimálisan 
csökkent, de közrendvédelmi szabálysértések tekintetében a szabálysértési feljelentések száma 20 
% növekedés tapasztalható, a helyszíni bírságok száma továbbra is növekedő tendenciát mutat. 

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek elfogása és a bűncselekménnyel gyanúsítható 
személyek előállítása tekintetében fővárosi szinten még mindig kiemelkedő helyet foglal el a 
rendészeti osztály, szabálysértési tevékenységének mutatói alapján kiemelt figyelmet fordítunk a 
közrendvédelmi szabálysértéseket elkövetőkkel szembeni intézkedések előtérbe helyezésére, amely 
erősíti az állampolgárokat irritáló közterületi szabálysértések visszaszorítását, ezzel növelve a 
lakosság szubjektív biztonság érzetét.     
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A rendészeti osztály és a bűnügyi szolgálat 2014. évben is több közös akcióban vett részt, amely 
során a gyártelepeken üzemelő színesfém átvevő telephelyek ellenőrzését hajtottuk végre. Konkrét 
információ alapján sorozat jellegű betöréses lopás elkövetőinek, sorozat jellegű rablás és 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek elfogására szervezett akciókat hajtottunk 
végre. Továbbá hatékonyan együttműködtünk sportrendezvények, önkormányzat által szervezett 
rendezvények, európai parlamenti, országgyűlési és önkormányzati választások biztosításának 
végrehajtásában. Közösen hajtottuk végre a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása 
érdekében végrehajtott fokozott ellenőrzéseket, továbbá a halottak napjával, és az év végi 
ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatokat. 

Az Újpesti Közterület Felügyelettel, a BRFK és az Újpesti Önkormányzat által megkötött szerződés 
alapján felállított térfigyelő szolgálat ellátásával 1 fő rendőr és 1 fő közterület felügyelő lát el napi 
12 órában gyalogos szolgálatot Újpest - Központban és környezetében.  

A térfigyelő szolgálatban reagáló erőként 2014. évben 2 fő gépkocsizó járőr lát el szolgálatot a 
frekventált időszakban heti 5 napban 120 órában, szintén az Újpesti Önkormányzattal megkötött 
szerződés alapján.    

2014 évben az elemző-értékelő munka során meghatározott frekventált időszakban közrendvédelmi 
és bűnügyi akciót számos esetben hajtottunk végre magas intézkedésszám mellett. 

2014-ben 3 esetben hajtottunk végre a IV. kerület egészére kiterjedő „Százan Újpestért” elnevezésű 
közrendvédelmi – közlekedési és bűnügyi fokozott ellenőrzést. A fokozott ellenőrzés kiterjedt a ki 
és bevezető utak egyidejű ellenőrzésére, telephelyek ellenőrzésére, frekventált területek 
ellenőrzésére, helyi körözött személyek felkutatására. A végrehajtásba bevontuk az Országos 
Munkaügyi Főfelügyelőséget a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, az Újpesti Közterület Felügyeletet és 
az Újpesti Polgárőr egyesületeket. Az akciók végrehajtásának időszakában szinte nullára csökkent a 
bűncselekmények száma.     

 
1.3. Közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások: 
 

A közlekedési balesetek számának alakulás 2013 2014 Különbség 
Személyi sérüléssel járó 125 126 +1,6% 
Halálos kimenetelű 2 4 +100% 
Súlyos sérüléses 23 23 0 
Könnyű sérüléses 100 99 0 

 

Baleset-megelőzési tevékenység keretében több esetben hajtottunk végre közlekedési akciót, mely 
akció során számos intézkedésre került sor, jelentős megelőző szerepe van a LightFama III. VHT-
517 sebességmérő berendezésnek.  

A közlekedésrendészeti előadó baleset-megelőzési, áldozatvédelmi és közbiztonsági előadásokat 
végzett 17 iskolában, 11 esetben, 3 óvodában, 5 esetben, továbbá 3 idősek otthonában, 11 esetben.  
 
2014. szeptember 1 és december 15 között a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyeztetett 
intézménynek számító általános iskoláknál a forgalom segítésével, irányításával segítettük a tanulók 
biztonságos közlekedését a polgárőrség munkatársaival karöltve mind a reggeli, mind a délutáni 
órákban a tanítási napokon. 
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Összességében elmondható, hogy mind az iskolaigazgatók, mind az óvodavezetők visszajelzése 
alapján az iskola rendőre program keretében végrehajtott feladataink, mind az előadások 
végrehajtása nagy népszerűségnek örvendtek és a rendőrséggel kialakult kiemelkedően jó kapcsolat 
2014. évben is elmondható. 

Az Újpesti Baleset-megelőzési Bizottság munkája során a kerületi lakosság minden korosztályát 
megcélozza a különböző helyi rendezvényeken. A bizottság a fent említettek alapján végzi az 
iskolások, illetve a másik veszélyeztetett korosztály, a nyugdíjas korúak közlekedésben való 
részvételének veszélyforrásait megvilágító felvilágosító jellegű tevékenységét is.  
 

II. Bűn- és balesetmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő 
programjai 

 
A bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása és a szükséges intézkedések végrehajtása 
érdekében – a bűnügyi elemző-értékelő munka felhasználásával – folyamatosan elemeztük a 
bűncselekmények strukturális változásait, a bűnözés volumenét. Visszatérően ellenőriztük a 
bűnügyileg fertőzött területeket, csoportképző helyeket és rendszeresen szerveztünk bűnmegelőzési 
és közrendvédelmi akciókat. Az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel és az Újpesti 
Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel kiemelkedően jó a kapcsolata 
kapitányságunknak. A lehetőségeinkhez mérten biztosítottuk az iskolák előtti rendőri jelenlétet. A 
fentieken túl az áldozattá válás esélyének csökkentése érdekében a helyi médián keresztül 
sajtófelhívásokat tettünk közzé. 

A rendőrkapitányság tájékoztató jellegű előadások szervezését végzi az újpesti óvodákban, 
általános és középiskolákban, a nyugdíjas klubokban. Prevenciós tevékenységünk során – a 
bűnelkövetés, a bűnismétlés, az áldozattá válás, bűnmegelőzése érdekében – a „hagyományos”, jól 
működő módszerekre támaszkodtunk. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

Állandó kapcsolatban vagyunk a kerületben működő – áldozatvédelemmel is foglalkozó – 
szervekkel, az Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézményének Gyermekjóléti 
Központjával, Családsegítő Szolgálatával, Információs Szolgálatával, valamint az Önkormányzat 
Szociális Irodájával, Gyámügyi Osztállyal és Csoporttal, az S.O.S. Krízisalapítvánnyal. A kialakult 
jó kapcsolat révén a jelzőrendszer hatékonyan működött. 

2014-ben részt vettünk több rendezvényen, konferencián /Gyerekvédelmi Tanácskozás/ 
Gyerekjóléti Központ és a kerületi Kábítószer Egyeztető fórum tanácskozásain, valamint a helyi 
médiában, az Újpest Televízióban és az Újpesti Naplóban folyamatosan közzé tettünk rendőrségi 
híreket, felhívásokat. Tavalyi év során a kerület valamennyi általános, valamint középiskola 
igazgatójának a kapitányságvezető tartott szakmai fórumot bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi és 
áldozatvédelmi témakörökben. 

A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

A családon belül történt erőszakos jogsértések döntő többségében zaklatás, valamint testi sértések. 
A családi élet súlyos konfliktusai, a fenyegetések az eljárások kimenetelét is nagymértékben 
befolyásolták.  

Az erőszakos jogsértések kiváltó tényezőjeként legnagyobb arányban az állandó alkoholfogyasztás, 
ittasan elkövetett jogsértések szerepelnek, de jellemző a válással, gyermekelhelyezéssel összefüggő 
konfliktusok, vagyoni viták, munkanélküliség, betegség, érzelmi válsághelyzetek, féltékenység.  
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A sértetteket tájékoztattuk lehetőségeikről, a segítségkérés formáiról. Családon belüli erőszakkal 
összefüggésben folyamatosan továbbítottuk jelzéseinket a gyámhivatal és gyermekjóléti központok felé.  

 
A kapitányság illetékességi területén legnagyobb számban továbbra is vagyon elleni 
bűncselekményeket (kiemelten lopást) követnek el, melyben valamennyi korosztály érintett.  
A gyermek-, és fiatalkorú sértettek arányát tekintve megállapítható, hogy a vagyon elleni 
bűncselekmények áldozatai vannak túlsúlyban (elsősorban lopások).  

A kiskorúakat érintő ügyekben megállapítható, hogy bűncselekményeket legtöbbször többen, társas 
elkövetési alakzatban valósították meg, valamint saját korosztályuk sérelmére követték el. Az 
elkövetés során leggyakrabban mobiltelefont, műszaki cikkeket, készpénzt tulajdonítottak el. 

Nem csökkent azoknak az időskorú áldozatoknak a száma, akiknek sérelmére leggyakrabban 
vagyon elleni bűncselekményeket, elsősorban csalást, lopást követnek el, ezen belül a trükkös 
lopások száma jelentős. 

A tavalyi évben is rendszeresen tartottunk bűnmegelőzési témakörökben előadást nyugdíjas 
otthonokban, megjelentünk idősek részére szervezett programokon, ahol szóróanyagokat, 
tájékoztatókat osztottunk.  

Az áldozatvédelmi referenshez elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, valamint személy, és 
közrend elleni bűncselekmények áldozatai fordultak segítségért. A fentieken túl a sértetteknek az 
Önkormányzat Szociális Irodája, Gyámhivatala és Gyámügyi Csoportja, Gyerekjóléti Központ, 
Családsegítő Szolgálat valamint alapítványok és egyesületek nyújtottak segítséget.   
 
2014 októbere óta a „Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés 
megelőzésében” program működik kapitányságunkon, melynek keretében a koordinátor 
kapcsolattartó havi 2x1 órában tart telefonos ügyeletet és havi 1x1 órában fogadóórát az érdeklődők 
részére, valamint erre a célra külön létrehozott e-mail címre várja e témában a megkereséséket.  

 Az Iskola Rendőre Program értékelése 
 
Az „Iskola rendőre program” keretében a közlekedési előadó felügyelete mellett az illetékességi 
területünkön található 17 általános iskolát, valamint gimnáziumot keresték fel a körzeti 
megbízottak. Valamennyi oktatási intézményben jó munkakapcsolatot alakítottak ki a vezetéssel, 
illetve a kapcsolattartással megbízott személyekkel. 

Az iskolák tekintetében az előadás sorozatban 5 általános iskola tanulói vettek részt. Az előadások 
témái között a tanulók közlekedésbiztonsága, a balesetmentes és biztonságos közlekedésre nevelés, 
valamint bűnmegelőzés és ennek keretében a drogprevenció, áldozatvédelem valamint a közösségi 
oldalak biztonságos használata szerepelt.  

Összességében elmondható, hogy mind az iskolaigazgatók, mind a gyermekek visszajelzése alapján 
az előadások nagy népszerűségnek örvendtek, és az intézményekkel kialakított kiemelkedően jó 
kapcsolat az idei évben is elmondható.  

 

III. Együttműködés 
 

Együttműködési feladatainkat a hatályos jogszabályokban, együttműködési megállapodásokban 
előírt keretek között teljesítettük, melynek értékelése során megállapítható, hogy a IV-XV. Kerületi 
Bírósággal és Ügyészséggel az együttműködésünk kifejezetten jónak mondható. A Budapest IV- 
XV. kerületi Ügyészséggel napi, konstruktív a kapcsolat, annak vezetője személyesen tartott 
oktatást a bűnügyi állomány és azok parancsnokai részére a változó büntetőeljárási szabályok 
egységes értelmezése, feladat végrehajtása érdekében. Az Újpesti Önkormányzattal a kapitányság 
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vezetője napi munkakapcsolatot tart, melynek eredményeként az önkormányzat jelentős anyagi 
támogatással segíti a kapitányság működését. Az elismerések biztosításához és az eredményes 
rendőri feladatok ellátásához szükséges technikai berendezések biztosítására a képviselőtestület 
külön erőforrást biztosít. A IV. kerületi önkormányzat 2014. évben 5.520.000 Ft pénzjutalmat, 
túlóra finanszírozására 27.587.000 Ft-t, térfigyelő szolgálat ellátásra 8.280.000 Ft-t, összesen 
41.388.000 Ft-t biztosított.  

 
Sikeres együttműködést tartunk fent a kerületi Közterület-felügyelettel, amely a Budapesti Rendőr-
főkapitányság és IV. kerület Újpest Önkormányzata által a térfigyelő szolgálat ellátására megkötött 
szerződés alapján tovább erősödött és 2012. május 1. óta 1 fő rendőr és 1 fő közterület-felügyelő lát 
el napi 12 órában gyalogos szolgálatot Újpest központ és környezetében. A szolgálat bevezetése 
gyors, látható eredménnyel járt a hajléktalanok által megvalósított közterületi jogsértések 
visszaszorításában.  

Példaértékű az együttműködés a kapitányság és a helyi polgárőr szervezetek (Újpesti 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület, Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület) 
között. Az együttműködésnek köszönhetően Budapest egész területén az egyik legmagasabb közös 
szolgálatellátás tudnak polgárőrszervezeteink felmutatni.  

Az állatkínzás bűncselekmények és az állatokkal szembeni jogsértések megelőzése, bizonyítása 
kapcsán országosan egyedülálló módon együttműködünk az Állatmentő Ligával, amely során heti 
rendszerességgel közös járőr tevékenységet is ellátunk.  

 

IV. Összegzés, célkitűzések 
 

A IV. Kerületi Rendőrkapitányság 2014. évben feladatait a jogszabályokban, normákban 
meghatározott követelményeknek megfelelően látta el. Több mint százezer iratot dolgozott fel, 
nyomozást és vizsgálatot végzett több ezer bűncselekményben, szabálysértésben. Tette mindezt 
szoros törvényi, jogszabályi előírásokat betartva, teljesítve párhuzamosan a IV. Kerületi 
Önkormányzat által hatóságunk felé támasztott elvárásait is, figyelembe vette a lakosság érdekeit, 
gyakorolta szolgáltató szerepkörét. Rendezvényeket biztosított, bűnmegelőző előadásokat tartott.  

Eredményként értékelhető, hogy kerületünkben csökkentek a bűncselekmény számok, ezen belül a 
közterületen elkövetett bűncselekmény számok is.  

A 2014-ben elért eredményeket azonban nem elég megtartani. Javítani kell a közterületi 
intézkedések színvonalát, hatékonyabban ki kell aknázni a lakossági kapcsolatrendszer kiépítésében 
rejlő lehetőségeket. A körzeti megbízottak lakossági kapcsolatépítését tovább kell fokozni. Javítani 
kell a nyomozások szakszerűségét, emelni szükséges a felderítési mutatókat. Hatékony 
intézkedéseket kell tenni a balesetek számának visszaszorítására.  

2015. évben fontos feladatunk minden szervezeti egységnél az eredmények megtartása mellett 
szolgáltató szerepünk erősítése, a lakosság-rendőrség kapcsolatrendszerében nyitottabb 
gondolkodásmód, szorosabb együttműködés, hatékony jelzőrendszer életre keltése. Egyik 
legfontosabb feladatunk a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása. Láthatónak és egyben 
láthatatlannak kell lennünk.  

Céljaink megvalósítása és a számunkra előírt, meghatározott feladatok maradéktalan ellátása feszes, 
fegyelmezett, szakszerű feladatellátással, lelkiismeretes munkával elérhetőek. 
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2015. év főbb célkitűzései: 
 
- Térfigyelő központ teljes modernizációja, fejlesztése 
- Nyomozáseredményességi mutatók emelése, nyomozások szakszerűségének fokozása 
- Körzeti megbízotti szolgálat aktív kapcsolatépítő tevékenységének előtérbe helyezése  
- Állampolgárokkal, közintézményekkel szoros, aktív kapcsolattartás 
- Szolgáltató tevékenység szélesítése 
- Járőrszolgálat melletti térfigyelő járőrszolgálat, valamint bűnügyi akciók ellátásával folyamatos, 

aktív közterületi jelenlét biztosítása  
- Aktívabb, hatékonyabb bűnmegelőzési munka elérése 
 
Budapest, 2015. március 19. 
    

      dr. Terdik Tamás r. alezredes 
                       kapitányságvezető 


