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   I. A közbiztonsági helyzet értékelése   

  

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a 

közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek 

biztonsága. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) IV. Kerületi Rendőrkapitányság 

(a továbbiakban: Rendőrkapitányság) önkormányzati beszámolója az ENyÜBS statisztikai 

rendszer számadatait használva mutatja be a bűncselekmények számának alakulását, valamint 

a nyomozás eredményességét 2019. évre vonatkozóan.  

Közterületi jelenlét terén a kiadható legnagyobb óraszámban és a legtöbb fővel vagyunk jelen 

a kerület azon részein, ahol a közbiztonsági helyzet adatai és a bűnügyi ponttérkép adatai ezt 

leginkább indokolttá teszik. Újpest-központban hétköznapokon egy fő rendőr és egy fő 

közterület-felügyelő lát el közös szolgálatot a rablások, lopások és időskorú személyek 

sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése, továbbá a lakosságot leginkább irritáló 

közterületen alkoholfogyasztás és koldulás szabálysértés megelőzése és megszakítása céljából. 

Kiemelt idegenforgalmi terület az illetékességi területünkön nincs. A nyári időszakban az 

Aquaworld Resort Budapest és az Aquaworld Wellness komplexumban főleg külföldi 

vendégek megjelenésével a forgalom megnő, mely kapcsán gépkocsizó járőrök visszatérő 

ellenőrzéssel felügyelik a rendet. A közterületen jelen lévő állomány létszáma 2019. évben 

14,6%-al csökkent, mellyel arányosan a közterületen eltöltött óraszám is csökkent.   

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.  

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a vizsgált időszakban 45,2%-os 

csökkenést mutat (2018. évben 2263-ról, 2019. évben 1239-re csökkent). 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számában 18,1%-os csökkenés 

következett be, 2018. évben 669, míg 2019. évben 548 bűncselekményt regisztráltunk. 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség). 

A 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma a bűnügyi fertőzöttség mérőszáma. 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben 2247,4 bűncselekmény jutott 100 ezer 

lakosra, míg 2019. évben 1238,1. A 2019. évben 1009 bűncselekménnyel jutott kevesebb 100 

ezer lakosra. 

1.4. A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányság területén regisztrált kiemelten kezelt 

bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált 

bűncselekmények alapján).  

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében csökkenő tendencia mutatható ki, 13,5%-kal 

kevesebb bűncselekményt regisztráltunk 2019. évben e kategóriában. Számuk 763-ról 660-ra 

csökkent. A kedvező változás oka a folyamatos közterületi jelenlét, a bűnügyileg fertőzött és 

veszélyeztetett területeken történő ismételt ellenőrző tevékenység, valamint a bűnügyi jelzések 

permanens feldolgozása. 
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A lopások (betöréses lopásokkal együtt) számában 2019. évben 17,8%-os csökkenés 

következett be az előző évi adatokhoz képest (482-ről, 396-ra). A bűnügyileg frekventált 

területek folyamatos ellenőrzése, a havi szintű bűnmegelőzési felhívások, a rendszeres 

bűnmegelőző előadások nagymértékben hozzájárultak e deliktum csökkenéséhez. 
 
2019. évben 62 lakásbetörést regisztráltunk, mely 7,5%-os csökkenést mutat az előző évhez 

képest (67).  
 
A személygépkocsi lopások terén 2019. évben 8 került regisztrálásra, mellyel jelentős 

csökkenést értünk el az előző évhez képest (19). 
 
2019. évben az illetékességi területünkön 12 zárt gépjármű-feltörést regisztráltunk, az előző 

évhez képest (20) csökkenést értünk el. 
 
A rablások számát tekintve az illetékességi területünkön 2019. évben stagnálás tapasztalható az 

előző évi adatokhoz képest. 2018. és 2019. évben 3-3 ilyen bűncselekményt regisztráltunk. 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények tekintetében a testi sértések száma 

csökkenést mutat 2018. évhez képest (64-ről, 45-re). A súlyos testi sértések számában szintén 

csökkenés állapítható meg az előző év adataihoz képest. (32-ről, 25-re csökkent). 

A garázdaság számában 11,8%-os növekedés mutatható ki 2019. évben a 2018. évhez képest 

(93-ról, 104-re). Az emelkedés oka, hogy a kerületi lakossággal folytatott kommunikáció 

alapján az állampolgárok több bejelentést tettek, továbbá emelkedett a Rendőrkapitányság 

állományának saját észlelése alapján indított bűnügyek száma. 

A regisztrált rongálások tekintetében stagnálás tapasztalható 2019. évben az előző év adataihoz 

képest (85-85). 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kapcsán - a terjesztői magatartások tekintetében 

- 2019. évben 10 büntetőeljárást fejeztünk be kábítószer terjesztéssel kapcsolatos magatartások 

miatt, míg 2018. évben 13-at. 

Összességében a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló 

bűncselekmények tekintetében csökkenés tapasztalható 2019. évben, mely jó eredménynek 

tekinthető. 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények 

alapján). 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a regisztrált segítségnyújtás elmulasztása 

bűncselekmény száma 2018. évben 7, míg 2019. évben 9, bűnügyi szempontból e 

bűncselekmény kategória számának változása stagnálásként értékelhető.  

 

1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 

kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása 

Az újpesti rendőrök elfogták azt a férfit, aki fiatal nőkkel erőszakoskodott Budapesten. 
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Egy férfi 2019. június 10-én hajnali 2 óra 40 perc körüli időben a IV. kerületben odalépett egy 

hazafelé sétáló nőhöz, akivel dulakodott, majd amikor a nő sikítani kezdett, az elkövető 

elszaladt. A férfi egy hónappal később 2019. július 13-án 0 óra 50 perc körüli időben a XV. 

kerületben egy hazafelé tartó nőt hátulról megtámadott, amikor azonban nő ellenállt, a férfi 

elmenekült a helyszínről. A feltételezett elkövető 2019. október 26-án 3 óra 50 perc körüli 

időben a 914-es számú éjszakai autóbuszon utazott, majd mikor a későbbi sértett a 

végállomáson leszállt, a férfi követte a nőt egészen egy Megyeri úti lépcsőházig, ahol 

megtámadta. A nő sikoltozott és meg is ütötte támadóját, aki ekkor elfutott.  

A rendőrök a nyomozati cselekmények, valamint a kamerafelvételek alapján és a széleskörű 

adatgyűjtés eredményeként azonosították az elkövetőt, majd 2019. november 4-én lakásában 

elfogták és előállították a Rendőrkapitányságra, ahol szeméremsértés vétség, garázdaság vétség 

és szexuális erőszak bűntett kísérlete miatt gyanúsítottként kihallgatták ki. A büntetőeljárás a 

férfi letartóztatása mellett folyik. 

Az újpesti rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg, ezzel több, mint ötmillió 

forint kárt okozva. 

A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2019. szeptember 28-án Újpesten két parkoló autót 

megkarcolt egy éles tárggyal. A Rendőrkapitányság nyomozói a térfigyelő kamerák felvételei 

alapján azonosították az elkövetőt, akit másnap este elfogtak. 

A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy a férfi összesen 13 nagy értékű autót 

karcolt, illetve rongált meg, ezzel több, mint ötmillió forint kárt okozva a járművek 

tulajdonosainak. Az újpesti nyomozók a férfit 2 rendbeli rongálás bűntett és 11 rendbeli 

rongálás vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként. 

Kirabolt egy idős asszonyt, majd hazakísérte.  

Egy férfi 2019. szeptember 20-án este Újpest-központ metróaluljárónál követett egy idős 

asszonyt, egészen a villamosig. Amikor a nő leszállt a villamosról a férfi tovább követte, majd 

hátulról meglökte az asszonyt, aki elesett és elejtette a táskáját. A férfi felkapta a táskát és 

elszaladt, majd pár perccel később visszament, felsegítette a földről az idős asszonyt és 

hazakísérte. A nő nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

Az újpesti rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőt és 2019. 

szeptember 27-én elfogatóparancsot adtak ki ellene. Egy nappal később a Készenléti Rendőrség 

járőrei fogták el a VIII. kerületben a férfit, akit előállítottak a BRFK VIII. kerületi 

Rendőrkapitányságra, majd a Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vették és rablás, valamint 

testi sértés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi letartóztatását az illetékes bíróság 

elrendelte. 

2. A bűnüldöző munka értékelése. 

2.1. A nyomozás eredményességi mutató alakulása. 

A nyomozás eredményességi mutató az összes bűncselekmény vonatkozásában 2018. évben 

72,5%-ról, 2019. évben 69,1%-ra csökkent.  
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2.2.  A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 2018. évben 

71,1 %, 2019. évben 71,2% mely stagnálásként értékelhető.  

2.3. A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten 

kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása. 

A vagyon elleni bűncselekmények közül a lopás esetében a nyomozás-eredményesség 

tekintetében 2018. évben 34,6%-os eredményességet teljesítettünk, 2019. évben 28,7%-ot. A 

nyomozáseredményesség csökkenésének oka, hogy 2018. évben több esetben sorozatjellegű 

lopást derítettünk fel és fejeztünk be eredményesen.  

 

A lakásbetörések vonatkozásában 2019. évben a nyomozás-eredményességi mutatóban 

emelkedés tapasztalható. A 2018. évi 36,5%-os eredményességhez viszonyítva 2019. évben 

38,8%-os eredményességet értünk el. A nyomozás során több sorozat lakásbetörést derítettünk 

fel és fejeztünk be eredményesen. 

 

A személygépkocsi lopások nyomozás-eredményességi mutatója 2019. évben emelkedő 

tendenciát mutat a 2018. évben mért mutatóhoz képest, 5,6%-ról 11,1%-ra növekedett. 

 

A zárt gépjármű feltörések nyomozás-eredményességi mutatójában csökkenés tapasztalható, 

mely azonban nem számottevő, a 2018. évben elért 38,1%-ról, 2019. évben 33,3%-ra csökkent. 

 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül a testi sértés 

nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évben elért 85,2%-ról, 2019. évben 89,4%-ra 

emelkedett. A súlyos testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 2018. évben 72,7%-ról 

2019. évben 81,5%-ra emelkedett. 

 

A garázdaság nyomozás eredményességi mutatója 2018. évben 81,9%-ról 2019. évben 85%-ra 

emelkedett. A mutató kedvező alakulásának egyik okaként fogalmazható meg, hogy a 

térfigyelő kamerák felvételeit folyamatosan elemeztük, a bűncselekmények észlelésekor a 

gyors, összehangolt rendőri erők alkalmazása az elkövetők elfogását, illetve azonosítását 

eredményezte. 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kapcsán – terjesztői magatartások tekintetében - 

fokoztuk a felderítő tevékenységünket, több esetben számoltunk fel kábítószer-terjesztőket, a 

nyomozás-eredményességi mutatónk 2018. évben és 2019. évben is 100%-os teljesítményt 

mutat.  

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

2013. évtől az ismeretlen személy által elkövetett tulajdon elleni szabálysértések felderítését, 

valamint az előkészítő eljárásban való közreműködést a Rendőrkapitányságon a Körzeti 

Megbízotti Alosztály végzi. A hely- és személyismerettel rendelkező, tapasztalt körzeti 

megbízottak hatékonyan látják el feladatukat.  Elmondható, hogy a tulajdon elleni 

szabálysértések száma 2018. évben összesen 277 db volt, míg a 2019. évben összesen 186 db, 

a felderítési mutató tekintetében 36,1%-ot teljesítettünk. 
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

A IV. kerület közlekedésbiztonsági helyzetéről elmondható, hogy a 2018-as évhez képest a 

személyi sérüléssel járó balesetek száma 141-ről, 152-re nőtt, mely 7,8%-os emelkedést jelent. 

Ezen belül a halálos kimenetelű balesetek száma 1-ről 3-ra emelkedett, míg a súlyos sérüléssel 

járó balesetek száma 23-ról, 41-re nőtt. Ez 78,2%-os emelkedést mutat. A könnyű sérüléses 

balesetek számának vonatkozásában 2018-ban 117, míg 2019-ben 108 könnyű sérüléses baleset 

került regisztrálásra, mely 8,5% csökkenést jelent. A baleseti ponttérkép adataiból levont 

elemző-értékelő munka adataihoz igazodva a balesetek terén leginkább veszélyeztetett 

területeken fokoztuk a rendőri jelenlétet és ellenőrzés alá vontuk a közlekedésben résztvevő 

gépjárművezetőket és gyalogosokat. A koncentrált rendőri jelenléttel, valamint a közlekedési 

szabálysértések kapcsán foganatosított rendőri intézkedésekkel igyekeztünk a balesetek számát 

csökkenteni, a szabálykövető közlekedési morált, valamint a biztonságos és folyamatos közúti 

közlekedést fenntartani. A jövőben célkitűzésünk, hogy tovább csökkenjen a személyi sérüléses 

balesetek száma.  

A 2019. évben folytatódott illetékességi területünkön a metró felújítása. A metrópótlás felszíni 

tömegközlekedéssel került pótlásra, amely jelentősen leterhelte a Váci út és az Árpád út 

forgalmát.  

Több útszakaszon közlekedésbiztonságot erősítő átépítések történtek, így például az Árpád út-

Virág utca kereszteződésben jelzőlámpás kijelölt gyalogos-átkelőhely került kialakításra, míg 

a Bőrfestő utca 5-9. szám előtt található Csokonai Vitéz Mihály Általános és 12 évfolyamos 

Gimnázium előtt teljes forgalmirend-változás és átalakítás történt, ezzel elősegítve a gyermekek 

biztonságos közlekedését.  

2019. évben egy esetben javasoltuk forgalomlassító küszöb kihelyezését, három esetben a 

kijelölt gyalogos-átkelőhely útburkolati jelének átfestését, öt esetben új gyalogátkelőhely 

kialakítását. Hat esetben tettünk közlekedésbiztonsági jelzést a társszervek felé, míg hét esetben 

tettünk javaslatot közlekedési probléma felülvizsgálatára.  

A baleset-megelőzési tevékenység keretén belül, a modern technológiával ellátott ARH CAM 

SI típusú sebességmérő berendezésnek is jelentős szerepe volt. A közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 20.§ (1) bekezdés k) pontjában megjelölt jogsértés miatt 2019-ben 94 

esetben került sor közigazgatási bírság kiszabására.  

5.  Az illegális migráció helyzete.  

Az illegális migráció 2019. évben nem érintette a Rendőrkapitányság illetékességi területét. 

Illegális szálláshelyről, valamint embercsempészetre utaló tevékenységről bejelentés nem 

érkezett a Rendőrkapitányságra.  

II. A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett 

intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága. 

 

Budapest IV. kerületének becsült népessége 2019. évben a Népesség.com adatai alapján 97.293 

fő. A közrendvédelmi állomány és a lakosság arányát megvizsgálva megállapítható, hogy a 

Rendészeti Osztály jelenlegi létszáma elegendő a kerületben élő lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének fenntartására. A közterületi járőrszolgálat ellátása során 67.823 
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óraszámban, 5719 fővel voltunk jelen a kerület azon részein, ahol a bűnügyi ponttérkép és a 

közbiztonsági helyzet adatai alapján az indokolttá vált. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata.  

2019-ben a Rendészeti Osztály állománya 792 fő elfogását és 419 fő előállítását hajtotta végre. 

A tavalyi évben 722 esetben éltünk büntető feljelentéssel. 2019. évben 565 esetben került sor 

szabálysértési feljelentés megtételére, valamint helyszíni bírság kiszabása 707 fővel szemben 

került végrehajtásra. Tavalyi évben pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazására 96 esetben 

került sor. Kiemelt figyelmet fordítunk a közterület rendjét sértő szabálysértéseket elkövetőkkel 

szembeni intézkedések előtérbe helyezésére, ezzel növelve a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetét.     

A Rendőrkapitányság bűnügyi és rendészeti szolgálati ága 2019. évben is több közös akciót 

hajtott végre, melyekre a lakásbetörések, személygépkocsi lopások megelőzése céljából, 

valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek elfogása érdekében került 

sor. Hatékonyan együttműködtünk a sportrendezvények és helyi rendezvények biztosításának 

végrehajtásában. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében végrehajtott 

fokozott ellenőrzéseket, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri 

feladatokat a bűnügyi szolgálattal együttműködve, közösen hajtottuk végre. A 2019-es évben a 

közös szolgálatellátás mutatói az alábbiak szerint alakultak: 488 fővel, 5856 órában láttunk el 

közös szolgálatot az Újpesti Önkormányzati Rendészet munkatársaival, amely során 38 fő 

elfogását, 51 fő előállítását, 5 db biztonsági intézkedést, 56 db szabálysértési feljelentést, 12 

fővel szemben bűntető feljelentést alkalmaztunk, 40 fővel szemben helyszíni bírság 

kiszabására, 1 fővel szemben pedig közigazgatási bírság kiszabására került sor.   

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább zavaró és a kiemelt bűncselekmények 

visszaszorítása érdekében a Készenléti Rendőrség 2019. évben is nagymértékben hozzájárult a 

közterületek – kiemelten a lakótelepek és tömegközlekedési járatok végállomásai - rendjének 

fenntartásához. A közterületen megjelenő, megemelkedett rendőri jelenlét hatására a rablások, 

lakásbetörések, gépkocsi feltörések jelentős mértékben visszaestek. 

3.  A rendezvénybiztosítások. 

2019. évben a sportrendezvények rendőri biztosítását a Készenléti Rendőrség beosztottjaival 

közösen hajtottuk végre. A vizsgált időszakban 75 sportrendezvényt biztosítottunk, amelyből 1 

kiemelt biztonsági kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés volt.  Fokozott biztonsági kockázatú 

sportrendezvény biztosítására nem került sor. Normál kockázatú sportrendezvények közül 14 

alkalommal labdarúgó mérkőzést, 61 alkalommal pedig jégkorongmérkőzést biztosítottunk. A 

biztosítások előkészítése és végrehajtása során a korábbi évek tapasztalatait már a szervezés 

időszakában figyelembe vettük, a társszervekkel és a szervezőkkel hatékonyan együttműködve, 

a szurkolók irányába történő kommunikáció segítségével alakítottuk ki a biztosítás 

elgondolását. Sportrendezvényeken kívül 179 egyéb rendezvényt biztosítottunk sikeresen, 

amelyek jelentős része a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által szervezett közterületi rendezvény, vásár, vallási ünnepekkel kapcsolatos 

rendezvény volt.   

Összességében megállapítható, hogy a 2019. évi rendezvénybiztosítások végrehajtása 

eredményes volt. A végrehajtott rendőri intézkedések jogszerűen, szakszerűen és arányosság 

törvényi feltételeit betartva történtek. 
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4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok.    
 

2019. évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa, illetve vészhelyzet nem 

következett be, ezért ilyen jellegű rendőri feladatok végrehajtása nem vált szükségessé.  

5. Körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. 

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 „Iskola rendőre” program keretében a körzeti 

megbízottak rendszeresen kapcsolatot tartanak az iskolaigazgatókkal, oktatásokat tartanak - a 

közlekedési előadóval közösen - osztályfőnöki órákon közlekedési és bűnmegelőzési 

témakörökben, ellátják az iskolakezdéssel összefüggő közlekedésrendészeti feladatokat a 

közlekedési szempontból frekventált iskoláknál. Rendszeresen tartják a kapcsolatot a 

társasházak közös képviselőivel, gondnokaival, üzletek alkalmazottjaival, a hajléktalan 

szállókon dolgozó szociális munkásokkal, vallási vezetőkkel és a helyi önkormányzati 

képviselőkkel. 

Az Igazgatásrendészeti Osztály beosztottjaival 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. A körzeti megbízottak számos esetben a polgárőrség tagjaival látnak el közös 

szolgálatot, ezzel is elősegítve a közterület ellenőrzésének lefedettségét. A körzeti megbízottak 

és a lakosság számának arányát megvizsgálva megállapítható, hogy 1 körzeti megbízottra 

megközelítőleg – terület nagyságától függően – 4000-5000 fő jut.  

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése. 

 

Rendőrkapitányságunk közterületi állományának átlagos kiérkezési ideje 2019. évben 11 perc 

50 másodperc volt. A vizsgált időszakban Rendőrkapitányságunk vonatkozásában a TIK-be 

érkezett bejelentések száma 7400 volt. 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység.  

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény alapján állítjuk ki az igazolványokat, illetve engedélyeket. A 

személy- és vagyonvédelmi működési engedély, illetve szakmai igazolvány visszavonások 

száma a tavalyi évhez viszonyítva közel azonos, vagyonvédelmi rendszert szerelő-tervező, 

valamint magánnyomozói tevékenység megtiltásainak száma ugyanannyi. A társas-, illetve 

egyéni vállalkozásokkal és a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzőkkel szemben 

alkalmazott szankciók tekintetében figyelmeztetés intézkedést több alkalommal kellett 

alkalmazni, felügyeleti bírság ugyanannyi esetben, de nagyobb összegben került kiszabásra. 

2019. évben bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás kezdeményezésére is sor került. A 

személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére benyújtott kérelmek és az így kiadott 

igazolványok száma valamelyest csökkent az előző évhez képest. A társas- és egyéni 

vállalkozások ellenőrzését az Igazgatásrendészeti Osztály elvégezte. 

 

A 2019. évben indult közigazgatási bírság ügyek száma kb. a 2018. évben indult ügyek 2/3-a. 

A figyelmeztető jelzéssel kapcsolatosan benyújtott kérelmek számában 2019. évben az előző 

évhez viszonyítva csökkenés tapasztalható. A 2019. évben benyújtott kérelmeknek minden 
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esetben helyt adtunk. A pirotechnikai termék felhasználásra 2019. évben nem történt bejelentés. 

Jelenleg egy bejelentett árusítóhely működik illetékességi területünkön.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény alapján folytatott szabálysértési eljárások, szabálysértési előkészítő 

eljárások (elzárással is sújtható szabálysértések), gyorsított bírósági eljárások, helyszíni bírság 

végrehajtási eljárások számának alakulásában jelentős mértékű változás nem tapasztalható az 

előző évekhez viszonyítva. A szabálysértési előkészítő eljárások felderítése  

eredményességéhez, az elkövetők kilétének beazonosításához nagymértékben hozzájárul a 

közterületen elhelyezett kamerák számának jelentős növekedése, valamint, hogy az ismeretlen 

helyen tartózkodó elkövető körözése elrendelhető.   

8. A bűn – és baleset-megelőzés 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. 

A bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása és a szükséges intézkedések végrehajtása 

érdekében – a közrendvédelmi, bűnügyi állomány tapasztalatainak felhasználása mellett és a 

statisztikai kimutatások segítségével – folyamatosan elemeztük az újpesti helyzetképet. 

Visszatérően ellenőriztük a bűnügyileg fertőzött területeket, csoportképző helyeket, és 

rendszeresen szerveztünk bűnmegelőzési és közrendvédelmi akciókat. Az Újpesti 

Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel kiemelkedően jó a kapcsolatunk, a helyi polgárőrök az 

akciók végrehajtásában is segítséget nyújtottak. Biztosítottuk az iskolák előtti rendőri jelenlétet, 

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, valamint a kerületben 

működő mozgáskorlátozottak és gyengén látók szervezeténél. Prevenciós tevékenységünk 

során – a bűnelkövetés, a bűnismétlés, az áldozattá válás megelőzése érdekében – a jól működő 

módszerekre támaszkodtunk. 

A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon a Rendőrség aktuális közbiztonsági és bűnügyi 

helyzete, a drogprevenció helyzete, illetve a Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenysége 

került bemutatásra és megvitatásra. A prevenciós előadók a kerületi intézmények igényeihez 

alkalmazkodva 2019-ben is rendszeresen tartottak előadást – áldozatvédelem, bűnmegelőzés, 

vagyonvédelem, családon belüli erőszak témakörökben – diákoknak, szülőknek, 

tantestületeknek, gyermekvédelmi szakembereknek, illetve részt vettek áldozatvédelemmel 

összefüggő tanácskozásokon, értekezleteken, továbbképzéseken, rendezvényeken.  

A helyi médiában (helyi televízió, helyi hetente megjelenő újság) rendszeresen adunk 

tájékoztatást a kerület fontos eseményeiről, az elkövetett bűncselekményekről, a sértetté válás 

körülményeiről. Felhívásokat teszünk közzé az áldozattá válás megelőzéséről, a jellegzetes 

elkövetési magatartásról. A Rendőrség számára biztosított szóróanyagok, prevenciós 

felhívások az állampolgárok részére folyamatosan elérhetőek, könnyen hozzáférhetőek a 

Rendőrkapitányság és a Rendőrőrs ügyfélvárójában.  

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács „bike safe” elnevezésű országos kerékpár regisztrációs 

programja 2019-ben is folytatódott kerületünkben.   

Rendőrkapitányságunk 2019. évben az Önkormányzat által szervezett kortársképzéshez 

csatlakozva ismételten bűnmegelőzési napokat tartott általános és középiskolás gyermekek 
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részére. 2019. évben két alkalommal tartottunk kortársképzést a Lóverseny téri Ifjúsági Házban 

5-6., illetve 7-8. évfolyamos újpesti tanulók részére.  

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).   

Rendőrkapitányságunk rendszeresen tartott a kerület általános iskoláiban drogprevenciós, 

áldozatvédelmi, bűnmegelőzési, valamint az internet biztonságos használatának témakörében 

előadásokat. Állandó kapcsolatban voltunk a kerületben működő – áldozatvédelemmel is 

foglalkozó – szervekkel, az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézményének Család-, 

és Gyermekjóléti központjával, az Önkormányzat Szociális Irodájával, Budapest Főváros 

Kormányhivatalának IV. kerületi Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával, illetve az S.O.S. 

Krízisalapítvánnyal. A kialakult jó kapcsolat révén kerületünkben a jelzőrendszer hatékonyan 

működött, a jelzéseinket követő intézkedésekről értesültünk. A problémák megoldása 

érdekében számtalan esetben felkerestek bennünket a kerületi szakemberek, nemcsak 

informálódás érdekében, hanem konkrét esetmegbeszélésekkel kapcsolatban is. A fenti szervek 

az Áldozatsegítő Szolgálat, valamint az alapítványok és szervezetek mellett hatékony segítséget 

biztosítottak az áldozatoknak. 

2019. évben a kerület valamennyi általános, valamint középiskola igazgatója részére 2 szakmai 

fórumot tartottunk bűnmegelőzési, baleset-megelőzési témakörökben. Tíz kerületi iskolában 

800 gyermek részvételével tartottak a kerületi előadók foglalkozást kábítószer-prevenciós 

témában, valamint két alkalommal 120 fő újpesti általános iskolás gyermek vett részt 

Rendőrkapitányságunk kortársképzésén, ahol szintén a kábítószer-prevenció volt a téma. 

Szülőknek szóló prezentáció a kerület 15 iskolájában 23 alkalommal, összesen 1300 szülő 

részvételével került megtartásra. Pedagógusok részére 1 alkalommal 50 fő részvételével került 

sor előadás megtartására, azonban a kerületi előadók napi kapcsolatban vannak Újpest minden 

iskolájával. A pedagógusok, illetve az intézményvezetők kérdés, probléma felmerülése esetén 

közvetlenül felkeresik az erre kijelölt előadókat.  

Rendőrkapitányságunk a 2019. évi Kábítószer-Ellenes Világnappal kapcsolatosan standot 

állított fel, ahol az érdeklődő fiataloknak, szülőknek, pedagógusoknak adtak hasznos tanácsokat 

a témában, illetve válaszoltak kérdéseikre. A rendőrségi standdal kb. 300 főt sikerült elérni.  

2019. évben folytatódott kerületünkben a D.A.D.A. program. 2019. májusában 7 iskola 31 

osztályának 800 gyermeke ért a 2 éves program végéhez. 2019. szeptemberében 7 kerületi 

iskola 44 osztályának 1150 gyermeke csatlakozott a programhoz. A 2 éves program során a 

D.A.D.A. oktatók havi rendszerességgel látogattak el a programban részt vevő osztályokhoz. 

2019. évben 7 iskola 44 osztályának kapcsán került sor együttműködési megállapodás 

megkötésére a BRFK és az iskolák között.  

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete.  

A családon belüli erőszak kapcsán 2019. évben jellemzően testi sértés, garázdaság, és kiskorú 

veszélyeztetése bűncselekmények miatt indítottunk eljárást. A sértetteket tájékoztattuk 

lehetőségeikről, a segítségkérés formáiról. Családon belüli erőszakkal összefüggésben 

folyamatosan továbbítottuk jelzéseinket a gyámhivatal és a gyermekjóléti központok felé. A 

családon belüli erőszak kapcsán idén 20 esetben történt ideiglenes megelőző távoltartás, 

valamint 66 adatlapot továbbítottunk a Gyermekjóléti Központ felé. A családon belüli 

erőszakkal összefüggő adatlapos esetekkel kapcsolatban az áldozatvédelmi referens 
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folyamatosan tartotta a kapcsolatot a nyomozókkal, vizsgálókkal, körzeti megbízottakkal, és a 

gyermekvédelmi szakemberekkel.  

8.4. Áldozatvédelem.  

A hatékonyabb áldozatvédelmi tevékenység érdekében 2015. év decemberében megalakult 

kerületünkben az Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer, mely 2019. évben 3 

alkalommal tartott ülést. Az értekezleteken az áldozatsegítés rendszerében felmerült 

problémák, kérdések kerültek megvitatásra. A családon belüli erőszakkal összefüggő esetekkel 

kapcsolatban a Rendőrség az áldozatokat Budapest Főváros Kormányhivatal IV. kerületi 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztályhoz, valamint az Önkormányzat SZEI Család-, és 

Gyermekjóléti Központhoz irányítja, illetve tájékoztatja a segítő szervezetekről, 

alapítványokról (anyaotthonok, Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, 

NANE, Eszter Alapítvány és Ambulancia), akikkel a kapcsolattartás rendszeres és folyamatos.  

8.5. A kábítószer prevenció helyzete.  

Rendszeresen vettünk részt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tanácskozásain, melynek célja 

a prevenciós munka koordinálása és támogatása. A drogprevenciós előadó rendszeresen tartott 

a kerület általános iskoláiban előadásokat diákok, szülők, pedagógusok részére.  

8.6. Megelőző vagyonvédelem. 

A körzeti megbízottak minden társasházban, lakóövezetben a Rendőrség és társszervek 

közvetlen elérhetőségét, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos szóróanyagokat helyeztek el, 

havonta tartják a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, iskolaigazgatókkal, 

hipermarketek vezetőivel, egyházak vezetőivel, továbbá a körzeti megbízottak elérhetősége, 

fogadóórája is kifüggesztésre került. A helyi sajtóban rendszeresen tettünk közzé 

vagyonvédelmi tájékoztatásokat, bűnmegelőzési felhívásokat. A „Házhoz megyünk” program 

keretében bemutatásra kerültek a korszerű vagyon védelmi eszközök, valamint vagyonvédelmi 

tanácsokat adtunk az érdeklődők részére.   

2019. októberében, illetve novemberében 1-1 alkalommal az Újpesti Ifjúsági Házban 

megtartásra kerülő nyugdíjas bálokon megjelentünk, ahol mindkét esetben bűnmegelőzési 

stand került felállításra. Az időskorúak kiadványokat, tanácsokat kaptak az áldozattá válás 

megelőzése érdekében, illetve vagyonvédelmi eszközökkel ismerkedhettek meg. 2019. év során 

a bűnmegelőzési tevékenységgel megbízott előadók havi rendszerességgel jelentek meg 

nyugdíjas klubokban, az Egyházak által működtetett időskori szerveződéseken, ahol a 

legfrissebb bűnmegelőzési kiadványokat kaphatták készhez az érintettek, és tanácsokat 

kaphattak áldozattá válásuk megelőzése érdekében. 

A BRFK ELBÍR hírlevél elektronikus formában egész évben továbbításra került a Káposztási 

Családok Egyesületének, akik – a több ezer főt számláló- elektronikus levelezési rendszerükön 

keresztül juttatták el a kiadványokat a helyi lakosok felé. A bűnmegelőzési előadók 2019. évben 

is különböző rendezvényeken, konferenciákon vettek részt: Polgárvédelmi vetélkedő, 

Káposztásmegyeri-napok, Újpesti Családi napok, különböző iskolai, óvodai napok, programok, 

Újpesti Kerékpáros- és futófesztivál, Gyermekvédelmi Tanácskozás. A helyi médiában (az 

Újpesti Közéleti Televízióban, az Újpesti Naplóban, az www.ujpest.hu internetes és Újpest 

hivatalos facebook oldalán) folyamatosan közzétettünk rendőrségi híreket, felhívásokat.  
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8.7. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása. 

A baleset-megelőzési tevékenységgel megbízott előadó több alkalommal tartott előadást, 

foglalkozást a kerületi óvodákban, valamint a Rendőrkapitányságon nyílt napot is tartottunk az 

óvodás korú gyermekeknek. A kerületben működő óvodákban és bölcsődékben gyermek, 

illetve családi napok is megrendezésre kerültek. Az iskolai szünidőben az Önkormányzat által 

szervezett nyári napközis táborban 7 alkalommal, közel 480 fő gyermek részére szerveztünk 

tartalmas programokat. A BRFK Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztály által 

meghirdetett „Ki a mester két keréken”, valamint a „Kerékpáros Iskola Kupa” kerékpáros 

baleset-megelőzési vetélkedőn, továbbá a " Láthatósági napokon " aktívan részt vettünk. Nagy 

öröm volt számunkra, hogy valamennyi versenyzőnk dobogós helyezést ért el. 

 

Társszervekkel együttműködve 2019. évben is részt vettünk Katasztrófavédelmi napon, ahol 

több újpesti iskola ért el dobogós helyezést. 2019 évben örömmel tettünk eleget a Magyar 

Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred felkérésének és a BRFK 

Közlekedésrendészeti Főosztály munkatársával közösen tartottunk közlekedés- és baleset-

megelőzési előadást katonák részére, amely tevékenységet 2020-ban is folytatni szeretnénk. 

2019. évben kéthavonta tartottunk előadást szépkorúak részére, közlekedés és baleset- 

megelőzés témakörben. Több alkalommal látogattunk el a kerületben működő Vakok és 

Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületéhez, a „Lámpásokhoz”, akiket 

rendszeresen tájékoztattunk a kerületben lévő közlekedési változásokról és előadásokat 

tartottunk baleset-megelőzés témakörben.  

A kerületben kiválóan működik az Újpesti Baleset-megelőzési Bizottság is, amely munkája 

során a kerületi lakosság minden korosztályát megcélozza a különböző helyi rendezvényeken. 

A bizottság a fent említettek alapján végzi az iskolások, illetve a nyugdíjas korúak 

közlekedésben való részvételének veszélyforrásait megvilágító, felvilágosító jellegű 

tevékenységét is. 2019. szeptember hónapban az általános iskoláknál a forgalom segítésével, 

irányításával segítettük a tanulók biztonságos közlekedését a polgárőrség munkatársaival, 

valamint az Újpesti Önkormányzati Rendészet munkatársaival karöltve. 

8.8. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

Az általános iskolák vonatkozásában a 2018/2019-es tanévben alsó, illetve felső tagozatos 

osztályok részére 64 alkalommal, 89 osztályban, közel 2489 gyermek részére tartottunk bűn- 

és baleset megelőzési előadást az „Iskola rendőre” program keretei között. A programon belül 

5 esetben, 8 óra időtartamban, 160 fő részvételével került sor előadás megtartására szülők, 

illetve a tanári kar részére. A tanévben 4 esetben végeztünk forgalomtechnikai bejárást, 

melynek célja az volt, hogy az iskolák közvetlen környezetében a közlekedésbiztonsági és a 

bűnügyi helyzet folyamatos ellenőrzés alatt álljon. A program eredményessége érdekében 1 

alkalommal tartottunk bűn- és baleset-megelőzési fórumot az oktatási intézmény vezetői és a 

kerületi képviselők részére. Az iskolák által szervezett rendezvényeken 3 esetben vettünk részt. 

Az újpesti óvodák vonatkozásában a tavalyi évben vegyes korosztályú csoportok részére 55 

alkalommal, 136 órában, 3509 gyermek részére került megtartásra bűn- és baleset megelőzési 

előadás az „Ovi-Zsaru” program keretei között.  

Összesen 10 óvodával van együttműködési megállapodás az „Ovi-Zsaru” program keretein 

belül, azonban a kerület többi óvodájában is tartunk baleset-megelőzési előadásokat. 
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A Káposztási Családok Egyesületével is nagyon szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ebben az 

évben részt vettünk az egyesület „Kötődj!” programjában. A vetélkedőn több héten keresztül 

hívtuk fel a figyelmet a „SZEM” mozgalomra, a Telefontanú programra, valamint a 112-es 

segélyhívó helyes és megfelelő használatára. 2019-ben is 2 alkalommal került megrendezésre 

a Káposztásmegyeri egészség- és sport nap, valamint az Újpesti Városnapok. Ezen az egész 

napos rendezvényen is bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet végeztünk, melyen hasznos 

tanácsokkal láttuk el a rendezvényre látogatókat  

Rendőrkapitányságunkon 2 alkalommal szerveztünk nyílt napot. A nyílt napok során az volt a 

célunk, hogy a résztvevők a Rendőrség munkáját testközelből láthassák. Számos alkalommal 

tartottunk pályaorientációs előadásokat, ahol a rendőri hivatást mutattuk be a diákok részére. 

Részt vettünk több iskola családi napján, ahol feladatokkal, vetélkedőkkel színesítettük a 

programokat. 

Összességében elmondható, hogy mind az iskolaigazgatók, mind az óvodavezetők visszajelzése 

alapján az „Iskola rendőre” program keretében végrehajtott feladataink, az előadások, 

foglalkozások végrehajtása nagy népszerűségnek örvendtek, ezáltal a kiemelkedően jó 

kapcsolat 2019. évben is elmondható. 

9. Együttműködés 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés.  

Az Önkormányzattal a Rendőrkapitányság vezetője napi munkakapcsolatot tart. Az 

Önkormányzat jelentős anyagi támogatással segíti a Rendőrkapitányság működését. Az 

elismerések biztosításához és az eredményes rendőri feladatok ellátásához szükséges technikai 

berendezések biztosítására a képviselő-testület külön erőforrást biztosít. 

2015. év április 01-jén átadásra került az új Térfigyelő Központ, melynek kiépítését és 

finanszírozását az Önkormányzat végezte. Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján 

napszakonként 2-2 fő szabadnapos rendőr kezeli a kamerákat, mely nagyban hozzájárul Újpest 

közbiztonságának javuláshoz. 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete. 

Az együttműködéssel összefüggésben felmerülő feladatainkat a hatályos jogszabályokban, 

együttműködési megállapodásokban előírt keretek között teljesítettük, melynek értékelése 

során megállapítható, hogy a Budapest IV. és XV. Kerületi Bírósággal és Ügyészséggel az 

együttműködésünk jónak mondható. 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete. 

2019. évben 7 iskola 44 osztályának kapcsán került sor együttműködési megállapodás 

megkötésére a BRFK és az iskolák között. Az áldozatvédelmi referensen keresztül a 

gyámhivatallal, az iskolákkal, a Családsegítő Szolgálattal, a Gyermekjóléti Központtal napi 

kapcsolatot tartunk. A kerület összes iskolájával, óvodájával, időseket ellátó és gondozó 

intézményeivel, kisebbségi szervezeteivel, valamint a kerületben található egyházi vezetőkkel 

folyamatos kapcsolatot tartunk.  
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Az állatkínzás bűncselekmények és az állatokkal szembeni jogsértések megelőzése, bizonyítása 

kapcsán együttműködünk az Állatmentő Ligával, amely során közös járőr tevékenységet is 

ellátunk.  

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 

A IV. kerület területén két helyi polgárőr szervezet működik, amely egyesületekkel a Rendőrség 

együttműködési megállapodást kötött. Az elmúlt évekre visszamenőleg is példaértékűnek 

tekinthető az együttműködés a Rendőrkapitányság és a helyi polgárőr szervezetek között. A 

polgárőrség kivette részét a kerületben megrendezett sport-, és kulturális rendezvények, illetve 

megemlékezések biztosításában, iskolások közlekedésének biztosításában. A körzeti 

megbízottakkal közösen látnak el szolgálatot, emellett hatékonyan közreműködnek a 

lakossággal való kapcsolattartásban, - bűnmegelőzési szórólapok terjesztésében - valamint a 

közrendvédelmi és közlekedési akciókban. 

A 2019. évben a polgárőr egyesületekkel karöltve 358 esetben 5094 órában 817 fő rendőr és 

817 fő polgárőr együttműködésével láttunk el közös szolgálatot, amelynek során 2019. évben 

33 db szabálysértési feljelentésre, 69 fő előállítására, 40 fő elfogására, továbbá 84 alkalommal 

összesen 1.915.000- Ft értékben helyszínbírság kiszabására került sor. 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés. 

Sikeres együttműködést tartunk fent az Újpesti Önkormányzati Rendészettel, amely a BRFK és 

az Önkormányzat, mint felek között, a térfigyelő szolgálat ellátására megkötött szerződés 

módosítása alapján tovább erősödött. A vállaltak teljesítése során napszakonként 2 fő térfigyelő 

szolgálatot teljesít, 1 fő rendőr és 1 fő közterület-felügyelő lát el gyalogos szolgálatot Újpest 

központ és környezetében, valamint 2 fő rendőr heti 120 órában a közterületek és nyilvános 

helyek ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenységet folytat elsősorban Újpest belső, 

Káposztásmegyer és Régi-Megyer területén a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 

növelése érdekében.  2019. évben 488 fővel, 5856 órában láttak el közös szolgálatot a 

Rendészeti Osztály beosztottaival, amely során 38 fő elfogására, 51 fő előállítására került sor, 

továbbá 5 db biztonsági intézkedés, 56 db szabálysértési feljelentés, 12 db büntető feljelentés, 

40 fővel szemben helyszíni bírság intézkedés került végrehajtásra.  

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra. 

A Rendőrkapitányság 2019. évben feladatait a jogszabályokban, normákban meghatározott 

követelményeknek megfelelően látta el. A törvényi, jogszabályi előírások betartása, teljesítése 

mellett, a IV. Kerületi Önkormányzat által hatóságunk felé támasztott elvárásait is teljesítettük, 

figyelembe vettük a lakosság érdekeit, gyakoroltuk szolgáltató szerepkörünket. 

Rendőrkapitányságunk rendezvényeket biztosított, bűnmegelőző előadásokat tartott, a 

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységünk szélesedett.  

A 2020. évben is fontosnak tartjuk az Újpesti Önkormányzati Rendészettel és a polgárőrséggel 

való kapcsolat tovább mélyítését, valamint az elért eredmények megtartása mellett azt, hogy a 

lakosság-rendőrség kapcsolatrendszerében nyitottabb gondolkodásmódot képviseljünk. 

Feladatunk, hogy a pozitív irányba változott lakossági szubjektív közbiztonságérzetet 

megtartsuk és fokozzuk. További főbb célkitűzésünk a közterületi jelenlét fenntartása, a reagáló 
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képesség fokozása, a szolgáltató jelleg fenntartása, a bűnügyi munka minőségének és 

eredményének megtartása, valamint a társadalmi felelősségvállalás.  

Céljaink megvalósítása, feladataink ellátása kitartó, fegyelmezett és szakszerű munkával 

elérhető. 

Budapest, 2020. március 13.   

 

                Buchwald Milán r. alezredes 

               kapitányságvezető 

 


