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BESZÁMOLÓ 

 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi 

tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról  

 

 

I. A kerület közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

 

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

közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása  

 

A XX. kerület területén az elmúlt években folyamatos csökkenés mutatkozott az összes 

regisztrált bűncselekmény tekintetében, azonban 2021. évben a 2020-as évhez képest 933-ról 

1.083-ra nőtt az összesen regisztrált bűncselekmények száma.  

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása  

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2020-as évhez képest 2021. évben 447-ről 

327-re csökkent.  

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség) 

 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra 

vetített aránya 2020. évben 1558,5, míg a 2021. évben magasabb, 1769,6 volt. 

 

1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében elmondható, hogy azok száma évről évre 

csökkenő tendenciát mutat. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2020. évi 487-ről, 

2021. évben 450-re csökkent. 

 

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények tekintetében az elmúlt évhez 

viszonyítottan a testi sértések száma csökkent. 2020. évben 52, míg 2021. évben 30 
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bűncselekményt regisztráltunk. A testi sértések közül a súlyos testi sértések száma 16-ról 26-ra 

nőtt 2021-ben. 

 

A köznyugalom elleni bűncselekmények közé tartozó garázdaságok száma kismértékben 

emelkedett, a 2020. évi 33-ról 2021. évben 38-ra nőtt. 

 

A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások (betöréses lopásokkal együtt) száma 

emelkedett, 2020. évben 318, míg 2021. évben 322 lopás került regisztrálásra. 

 

A vagyon elleni bűncselekmények közül kiemelve a lakásbetöréseket, megállapítható, hogy 

azok száma nőtt, a 2020. évi 47-ről a 2021. évben 48-ra változott. 

 

A lopás bűncselekményeken belül a személygépkocsi lopások száma a 2020. évi 6-ról 2021. 

évben 5-re csökkent. A zárt gépjármű-feltörések száma szintén csökkenő tendenciát mutatott 

az előző évhez képest, 2020. évben 20, míg 2021. évben 7 ilyen bűncselekmény került 

regisztrálásra kerületünkben.   

 

A rablások száma jelentősen csökkent, 2020. évben 10, míg 2021. évben 3 ilyen 

bűncselekményt regisztráltunk.   

 

A regisztrált rongálások vizsgálata során megállapítható, hogy 2021. évben a 2020. évhez 

képest 53-ról 43-ra csökkent a számuk a kerületben.   

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a segítségnyújtás elmulasztása 

bűncselekmények száma a 2020. évi 5-ről 2021-ben 2-re csökkent, cserbenhagyás 

bűncselekményt 2020. évben 1-et regisztráltunk, 2021. évben 0-t.  

 

A Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó gazdasági bűncselekmények, valamint az egyes 

vagyon elleni bűncselekmények, úgymint a sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 

valamint a gazdasági és vagyon elleni bűncselekményekhez társuló közokirat-hamisítás és a 

hamis magánokirattal visszaélés bűncselekmények felderítését, nyomozását kellő 

szakszerűséggel hajtottuk végre 2021. évben. A hatóságunk illetékességi területén elkövetett 

gazdasági bűncselekmények aránya az összes bűncselekmény tekintetében nem jelentős.  

 

1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény 

nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk 

rövid összefoglalása 

 

Hatóságunkon nem volt olyan nyomozás az elmúlt évben, amely a helyi közbiztonságra kiemelt 

hatást gyakorolt volna.  
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2. A bűnüldöző munka értékelése  

 

2.1.  A nyomozáseredményességi mutató alakulása  

 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességének 

alakulásáról elmondható, hogy 2020. évi 50,9%-ról 2021. évben 56%-ra nőtt.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója  

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 

64,2%-ról, 2021. évre 65,4%-ra nőtt.  

 

2.3. A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 33,3%-

ról 2021-ben 41,0%-ra nőtt.  

  

A testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évhez képest 

86,1%-ról, 75,0%-ra, a súlyos testi sértések nyomozáseredményességi mutatója 79,2%-ról, 

71,1%-ra csökkent, a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 90,0%-

ról, 90,7%-ra nőtt.   

 

A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopás bűncselekmények (betöréses lopásokkal 

együtt) nyomozáseredményességi mutatója jelentősen nőtt (20,7%-ról, 29,9%-ra). 

 

A lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója szintén nőtt (14,1%-ról, 

19,1%-ra). 

 

A személygépkocsi lopások nyomozáseredményességi mutatója 43,8%-ról, 20,0%-ra csökkent. 

 

A zárt gépjármű-feltörés esetében nyomozáseredményességünk 24,1%-ról, 25,0%-ra 

emelkedett. 

 

A vagyon elleni erőszakos bűncselekményeken belül a rablás bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója jelentősen, 87,5%-ról, 100,0%-ra nőtt.  

 

A vagyon elleni bűncselekményeken belül a rongálás bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatója szintén nőtt 26,4%-ról, 31,5%-ra. 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények – terjesztői magatartások tekintetében - 

nyomozáseredményességi mutatója 2020. és 2021. évben is 100% volt. 
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Rendőrkapitányságunk 2021. évben is sikeresen azonosította a tulajdon elleni szabálysértések 

elkövetőit. A Rendőrkapitányság felderítési mutatója a 2020. évhez viszonyítottan 2021-ben 

szintén növekedett (40,74%-ról 44,44%-ra). 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások  

 

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számában az előző évek csökkenő 

tendenciájához képest a 2021-es évben növekedés tapasztalható, a 2020. évi 145-ről 161-re nőtt. 

2020. évben 5 halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be kerületeinkben, 2021-ben 

halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt. A súlyos kimenetelű balesetek száma 34-

ről 38-ra, míg a könnyű kimenetelű balesetek száma 106-ról 123-ra nőtt 2021-ben. 

 

A statisztikai adatok vizsgálatát követően Rendőrkapitányságunk a közlekedésbiztonság 

fejlesztésének, a közúti közlekedési balesetek megelőzésének érdekében helyi fokozott 

közlekedésrendészeti ellenőrzéseket tartott, valamint új sebességmérési helyszínek bevezetését 

dolgozta ki. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan 2021. évben is folytatódtak a kerületeink közúthálózatának 

javítását célzó útépítések. A felújítások magukkal hozták az útburkolati jelek felfestéseinek 

láthatóságát, jól észlelhetőségét. Peremkerületek lévén nagy az átmenő forgalom, az M5-ös 

autópálya és az M0-ás autóút déli szektorának egy része is növeli ezt, továbbá a Nagykőrösi út, 

Helsinki út, Grassalkovich út, Szentlőrinci út, Határ út is nagy forgalmat bonyolít le. A 

statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy ezen útszakaszokon következik be a 

közlekedési balesetek jelentős része.  

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

Az illegális migrációval szemben hatékonyan léptünk fel. A XX. kerületben nincs nagyobb 

lélekszámot befogadó hotel, illetve illegális szálláshelyek sem kerültek feltalálásra, így az 

illegális migrációval kapcsolatosan különleges intézkedésekre nem volt szükség.  

 

A Rendőrkapitányság járőrei illegális migráció miatt 7 alkalommal, összesen 26 fővel szemben 

intézkedtek a Rendőrkapitányság illetékességi területén A rendőri intézkedések 

foganatosítására jellemzően a BILK Logisztikai Központ és az M5-ös autópálya bevezető 

szakaszánál, a bevásárlóközpont közelében került sor.  

 

 

II. A 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 
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Rendőrkapitányságunk járőrei 2021. évben összesen 10.463 fővel 50.160 órában teljesítettek 

közterületi szolgálatot. Jelentősebb idegenforgalmi terület kerületeinkben nincs, azonban a 

lakosság szubjektív biztonságérzetének biztosítása érdekében a megfelelő közterületi jelenlétet 

biztosítani tudjuk.  

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség 

megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok 

 

A közrendvédelmi állomány fegyelmezett és feladatai teljesítésére szakmailag felkészült. Az 

intézkedési készség és aktivitás színvonala az állomány fiatal kora ellenére jónak mondható. A 

közrendvédelmi szolgálatteljesítés szervezettsége révén hatóságunk reagálóképessége az 

elvártnak megfelelő. A folyamatos képzés, oktatás eredményeként a járőrök intézkedéseik 

során magabiztosabbá váltak.  

 

A járőrszolgálat szervezése során igyekeztünk annak az elvárásnak megfelelni, hogy járőreink 

a cselekmények helyszínén 15 percen belül megjelenjenek, és intézkedésüket haladéktalanul 

megtegyék. A szolgálat szervezése során törekedtünk arra, hogy a közterületen töltött idő a 

szolgálati időintervallumnak minél nagyobb részét tegye ki. 

  

Az eredményességi mutatókat figyelembe véve a rendészeti szakterület eredményessége az 

alábbiak szerint alakult.  

 

A büntető feljelentések száma a 2020. évhez képest emelkedett az értékelt évben (375-ről 464-

re). A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2020-as évhez 

képest szintén nőtt (271-ről 296-ra). A 2020-as évhez képest 2021. évben a bűncselekmény 

gyanúja miatti előállítások száma 245-ről 288-ra nőtt. A pozitív eredményű alkoholszonda 

alkalmazások száma 97-ről 72-re csökkent. A szabálysértési feljelentések száma 1.205-ről 

1.286-ra nőtt, a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 1.484-ről 699-re csökkent. 

 

A Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) állománya 2021. évben alapfeladataik ellátása 

mellett is teljesítettek gyalogos és gépkocsizó szolgálatot a kerületeink területén. Részt vettek 

rendezvények biztosításában, illetve a kerületi lomtalanítás ellenőrzésében, mely 

eredményeként az érintett területeken - a folyamatos rendőri jelenlét hatására - számottevően 

csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. A folyamatos közúti ellenőrzések 

során kiszűrték a vezetői engedéllyel nem rendelkező személyeket. 

 

3. A rendezvénybiztosítások  

 

Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a koronavírus-járvány terjedése miatt az előző 

évhez viszonyítottan kevesebb kulturális és sportrendezvény megtartására került sor. A 

megtartott rendezvények résztvevőinek száma szintén kevesebb volt, mint a korábbi években.  

 

Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó kulturális rendezvények biztosítását Rendőrkapitányságunk 

közrendvédelmi állománya a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat (a 
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továbbiakban: Önkormányzat) Rendészeti Osztályának munkatársaival, valamint a 

polgárőrséggel együttműködve végezte.  

 

Rendőri biztosítást igénylő sportmérkőzések a 2021. évben a XX. kerületben nem kerületek 

megrendezésre.  

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok. A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében 

végrehajtott rendőri feladatok 

 

A Rendőrkapitányság rendészeti állománya a koronavírus-világjárvány következményeinek 

elhárítása, valamint a bevezetett rendszabályok betartása érdekében 2021. évben is folytatta az 

ellenőrzések végrehajtását, valamint közös ellenőrzéseket végeztünk a helyi önkormányzatok 

munkatársaival. A feladatok végrehajtása során figyelmet fordítottunk a korlátozó 

rendszabályok betartatására a vendéglátó ipari egységek, üzletek, továbbá a hatósági házi 

karantén alatt álló személyek tekintetében. Az ellenőrzések során elsősorban a karantén 

szabályok megsértése, a tömegközlekedési, valamint kereskedelmi egységekben a 

maszkviselési szabályok be nem tartása miatt kellett intézkednünk.  

 

2021. évben az igazgatásrendészeti szakterületnél regisztrált, a veszélyhelyzettel kapcsolatos 

szabálysértési ügyek száma 705 darab volt. A karantén szabályok megszegése miatt 50, a 

veszélyhelyzet idején magánrendezvény tartására vonatkozó szabályok megszegése miatt 1  

közigazgatási hatósági eljárás indult.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése  

 

A körzeti megbízotti szolgálat tekintetében célunk a profil-tiszta feladatellátás megteremtése, 

ezzel a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése volt. A lakossági és önkormányzati 

kapcsolatok kiépítésére, fenntartására, illetve a bűnügyi információgyűjtésre fektettünk 

nagyobb hangsúlyt. A részterületeik az önkormányzati képviselők körzeteihez lettek igazítva 

az elmúlt évek gyakorlata alapján. Igyekeztünk folyamatos, közvetlen kapcsolatot kialakítani a 

képviselőkkel, akik tolmácsolták felénk a hozzájuk forduló állampolgárok problémáit. Minden 

információt megvizsgáltunk és igyekeztünk a felmerülő problémákat megoldani, vagy azok 

megoldásához segítséget nyújtani. A körzeti megbízotti státuszok feltöltésére kiemelt hangsúlyt 

fektetünk. A státuszok feltöltését igyekszünk saját állományból, megfelelő helyismerettel és 

szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárasakkal biztosítani. A XX. kerületben átlagosan egy 

körzeti megbízottra eső lakosok száma 5.047 fő.  

 

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

 

A BRFK Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: BRFK TIK) működése alapján 

hatóságunk a meghatározott számú járőrpárokat minden egyes esetben maradéktalanul tudta 

biztosítani. A bejelentés fogadásától számítva a helyszínen történő megjelenésig a reagálási idő 

a meghatározottak alapján biztosított volt.  
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Rendőrkapitányságunk közterületi állományának átlagos kiérkezési ideje a 2021. évben 10 perc 

12 másodperc, a vizsgált időszakban Rendőrkapitányságunk vonatkozásában a BRFK TIK-be 

beérkezett bejelentések száma 6.584 volt. 

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység  

 

Az Igazgatásrendészeti Osztályra 2021. évben 2.539 db szabálysértési feljelentés (a 2020. 

évben 2.670 db), továbbá 69 db elutasításra okot adó feljelentés érkezett (a 2020. évben 15 db), 

valamint 1.502 ügyben indult eljárás a rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtása 

miatt (a 2020. évben 1.546 ügy). 

 

Szabálysértési megkeresést 208 ügyben teljesítettünk, 20,23%-kal többet, mint a 2020-as évben 

(173 ügy).  

 

A pénzbírság kiszabásával elmarasztalt személyek száma 1.132 fő (2020. évben 1.130 fő) volt. 

 

2021. év során a kiszabott bírságok összege 71.580.000 forint (2020. évben 84.435.000 forint) 

volt, mely alapján megállapítható, hogy a szabálysértést elkövetőkkel szemben kiszabott 

pénzbírságok összege csökkent. Ennek feltehető oka, hogy a 2020. évben a veszélyhelyzet és a 

készültségi időszak alatt a védelmi intézkedésekkel szemben elkövetett szabálysértések 

esetében szigorúbb volt a fellépés, mely védelmi intézkedések a 2021. évnek jellemzően csak 

az első felét érintették.  

 

Megállapítható, hogy a 2020. évhez viszonyítva a szabálysértési ügyszám 131 üggyel csökkent.  

Az ügyszám csökkenése a kormányhivataloktól átvett hatásköri feladatok és ezzel együtt érkező 

szabálysértési ügyek 2021. évre történő feldolgozására és a veszélyhelyzettel kapcsolatos 

szabálysértések 2021. év második felében történő visszaszorulására vezethető vissza. Továbbá 

2021. év nyarán az autóbusz forgalmi sávok használatára vonatkozó szabályok ellenőrzését 

végző, illetékességi területünkön működő VÉDA rendszer meghibásodott, így azóta az ilyen 

tárgyú, ismeretlen személyekkel szembeni feljelentések nem érkeznek hatóságunkra.   

 

A helyszíni bírság végrehajtása területén jelentkező nem jelentős, 2,85%-os csökkenés is a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos szabálysértések 2021. év második felében történő 

visszaszorulására vezethető vissza.  

 

A rendészeti engedélyügyi szakterületen az Igazgatásrendészeti Osztályra 2021. évben 

összesen 422 kérelem érkezett be, melyek közül 12 ügyben döntöttünk a kérelem elutasításáról, 

mivel a kérelmezők körülményei a jogszabályban foglalt feltételeknek nem feleltek meg. A 

további kérelmek esetében az engedélyek, illetve az igazolványok kiadásra kerültek. 

 

Ezek alapján hatóságunk összesen 1.463 személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, 

vagyonvédelmi rendszert tervező-, szerelő igazolványt, 31 személy- és vagyonvédelmi 

tevékenységre irányuló működési engedélyt, valamint 19 hatósági bizonyítványt kezel.  
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A 2021. évben 1 esetben tett cég bejelentést hatóságunkhoz pirotechnikai termék felhasználása 

céljából, mely bejelentés tudomásulvétele megtörtént. 

 

Az év végi pirotechnikai ideiglenes árusítóhelyek és a XX. kerületben működő, pirotechnikai 

termékeket árusító üzlet ellenőrzését december hónapban a rendészeti és igazgatásrendészeti 

szolgálati ág együtt végezte, melynek során megállapítást nyert, hogy nyilvántartási időben a 

pirotechnikai termékeket a jogszabályoknak megfelelően árusították, tárolták, illetve őrizték. 

 

Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésével és használatával kapcsolatban 2021. évben 

2 darab engedélyt adtunk ki. Engedély visszavonására 1 esetben került sor az ügyfél kérésére. 

Jelenleg 18 darab engedélyt tartunk nyilván.   

 

A rendészeti engedélyügyi szakterületen nyilvántartott ügyfelek ellenőrzését 2021. évben 483 

esetben hajtottuk végre. Az ellenőrzés a tevékenység gyakorlásának jogszerűségére, a 

rendőrség által nyilvántartott adatok valódiságára és a közbiztonsági feltételek fennállásának 

ellenőrzésére terjedt ki. Hatóságunk az ellenőrzés során 1 esetben alkalmazott figyelmeztetést. 

 

8. Bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1.  A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása  

 

A hozzátartozók közötti erőszak témakörben, a megelőzés érdekében - a Covid-19 pandémiás 

korlátozások feloldása után szeptembertől - az általános iskolák 7-8. évfolyamaiban és a 

középiskolákban tartottunk előadásokat.  

 

A rendőrkapitányság munkatársai és a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, a pedagógusok, 

orvosok, védőnők, szociális munkások között kiváló munkakapcsolat alakult ki. 

 

A 2021. évben 18 alkalommal került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 

kapitányságunkon.  

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-

ZSARU program). 

 

Az elmúlt tanévben a bűnmegelőzéssel és áldozatvédelemmel foglalkozó előadó, a körzeti 

megbízottak rendszeres kapcsolatot tartottak fenn az iskolák vezetőivel. 

 

A 2021. évben a megelőzési tárgyú órák szeptembertől indulhattak meg, amire nagy igény 

mutatkozott. Elsősorban az internettel és a zaklatással kapcsolatos témakört igényelték az 

iskolák. 
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A korlátozott időszakon kívül 9 oktatási intézményben 51 osztály részére tudtunk előadásokat 

tartani. Pedagógusok részére 2 alkalommal szerveztünk prevenciós előadásokat. Az elmaradt 

előadások pótlása folyamatban van. 

 

Az „Ovi-Zsaru” prevenciós program 9 éve működik a kerületeinkben. A 2021. évben a 

korlátozásoknak, félelmeknek köszönhetően előadások megtartására nem kerülhetett sor. 

Sajnálatos módon a Csili Művelődési Központban évente megtartott „Ovizsaru Gála” sem 

kerülhetett megszervezésre. 

 

A DADA program oktatása a pandémiás korlátozások miatt nem valósulhatott meg a 2021-es 

évben, de nagy rá az igény. A prevenciós tájékoztató anyagokat elektronikus formában tudjuk 

csak továbbítani.  

  

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységét együttműködési megállapodás alapján 

három kerületi középiskolában végezte, valamint felkérésre több középiskolában is tartott a 

diákoknak, tanároknak, esetenként szülőknek preventív bűnmegelőzési előadásokat.  

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása. 

 

Az elmúlt évben kiemelten kezeltük a 18 év alatti és a 60 év feletti korosztályt. Minden esetben 

megvizsgáltuk a sérelmükre elkövetett bűncselekményeket, különös tekintettel a trükkös 

elkövetésekre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk Budapest Főváros Kormányhivatala XX. 

kerületi Hivatal Gyámügyi Osztályával, amely az áldozatvédelmi tevékenységben részt vesz.    

 

Az Áldozatvédelmi Segítő Központ munkáját is segítettük egész évben plakátok és 

figyelemfelkeltő szóróanyagok kihelyezésével. 

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása. 

 

A témakörben az elmúlt évekhez hasonlóan végzős középiskolások számára szerveztünk 

prevenciós előadásokat. A korlátozások miatt csak 5 osztály esetében 105 fő számára tartottunk 

a témában előadást. 

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység. 

 

A témakörben tartandó előadásokkal kapcsolatban több alkalommal egyeztettünk a helyi 

nyugdíjas szervezetekkel, otthonokkal, egyházi és kisebbségi szervezetekkel, de a személyes 

megjelenést a 2021. évben sem támogatták. Elektronikus tájékoztató leveleket, valamint 

rendőrségi hírleveleket rendszeresen továbbítottunk számukra.  

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete. 

 

A kábítószer prevencióval kapcsolatos feladatokat az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó látja el, 

aki egyben a drogprevenciós összekötő tiszt is.  
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2021. szeptemberétől a BRFK „Szer, ami megváltoztat” drog-prevenciós programjából 3 

középiskolában, 12 osztály részére tartott foglalkozást. Pedagógusok, valamint szociális 

munkások részére a program 2 alkalommal került bemutatásra. A prevenciós anyagokat 

folyamatosan mutatjuk be az iskolák tanárai, valamint a szülők részére. 

 

Kábítószer-fogyasztás szempontjából kiemelt figyelmet érdemlő helyek visszatérő ellenőrzése, 

illetve lakossági bejelentések alapján kábítószer-fogyasztás és birtoklás miatt több eljárás is 

megindult.  

 

A XX. kerület területén továbbra is működik a Kábítószer Egyeztető Fórum. 

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása. 

 

A koronavírus-járvány miatt megváltozott hétköznapi szokások, az online tanulás, vásárlás, a 

pénzügyek elektronikus felületén történő intézése miatt jelentősen megnőtt a lakosságot érintő 

kibertámadások száma. 

 

Ezek helyi szinten leggyakrabban vagyon elleni bűncselekményekhez köthetők, túlnyomórészt 

az online felületeken történő vásárlások alkalmával megszerzett bankkártya adatokkal történő 

visszaélések voltak. Jellemző még a személyes adatok, e-mail fiókok, felhasználói felületek 

jelszavainak adathalász módon történő megszerzése, valamint a közösségi, vagy más portálok 

felhasználásával becsületsértő vagy rágalmazó tartalmak megjelenítése.  

 

Több esetben indult büntetőeljárás olyan csalások esetén is, amikor az ismeretlen elkövetők a 

sértettek adatait felhasználva vásároltak vagy vettek igénybe szolgáltatásokat, a vásárolt értéket 

megszerezték vagy a szolgáltatást igénybe vették, így okozva kárt a természetes és a jogi 

személyeknek. 

 

Megfigyelhető jelenség már az is, hogy vagyon elleni bűncselekményekből származó értékek 

hirdetési felületeteken kerülnek tovább értékesítésre, ami az orgazdaság bűncselekményének 

egy igen jelentős „kiber” jelenlétét, szerepét mutatja. 

 

A korlátozások feloldását követően jelentősen megnőtt az internetes, főleg az online zaklatással 

kapcsolatos előadások iránti igény. Az online oktatás és a prevenciós előadások elmaradása 

nagyban hozzájárult a problémakör erőteljes megjelenéséhez.  

 

8.2.  Az iskolaőri tevékenység bemutatása. 

 

Az iskolaőri hálózatban való részvételről a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest XX. 

Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola kötött együttműködési megállapodást. 2021/2022. 

tanévben az oktatási intézményben 1 fő lát el iskolaőri feladatokat.  
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8.3. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése. 

 

Rendőrkapitányságunk a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán keresztül osztja 

meg a kerületet érintő közérdekű, illetve a közérdeklődésre számot tartó információkat.  

 

8.4. A baleset-megelőzési tevékenység. 

 

A 2021-es évben - az előző évhez hasonlóan - a koronavírus-járvány miatt megváltozott 

élethelyzet rányomta bélyegét a bűnmegelőzési tevékenységre. Az iskolásoknak szervezett 

hagyományos kerékpáros ügyességi versenyek és KRESZ vetélkedők nem kerültek 

megtartásra. A kerület által szervezett nyári napközis táborokba sem jutottunk el, ahol évek óta 

tartottunk a résztvevő gyermekeknek közlekedési és bűnmegelőzési előadásokat, illetve 

játékokkal és beszélgetésekkel igyekeztünk segíteni a gyerekeket a helyes közlekedés 

elsajátításában.  

  

A személyes megjelenés helyett 2021. évben kiadványok útján, valamint online juttattuk el a 

kerékpározás veszélyeivel, illetve a nyári vizek veszélyeivel kapcsolatos megelőzési tárgyú 

anyagokat az oktatási intézményeknek.   

 

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

„SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

 

A 2021-es tanévben is részt vettünk „Az iskola rendőre” programban, ismételten felvettük a 

kapcsolatot a kerületi iskolák vezetőivel. A kapcsolattartás folyamatos, többnyire digitális 

platformon történik.  

 

A 2021/2022. tanév évnyitó ünnepségeit a rendkívüli intézkedések miatt zártabb formában 

tartották meg az oktatási intézmények, melyek rendőri jelenlétet nem igényeltek.  

 

A közlekedési és bűnügyi szempontból veszélyeztetett általános iskoláknál jelen voltunk a 

reggeli iskolakezdésnél a Polgárőrséggel és a Pesterzsébeti Önkormányzat Rendészeti 

Osztályával együttműködve. 

 

9. Együttműködés 

 

9.1.  A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés. 

 

A Rendőrkapitányság és az Önkormányzat között az elmúlt évek során nagyon jó 

munkakapcsolat alakult ki. 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával 2021. évben is együttműködési 

megállapodást kötöttünk a térfigyelő központ működtetése céljából. Az együttműködési 

megállapodásokban megfogalmazott vállalások és célok minden esetben a szerződésekben 

foglaltak szerint teljesültek.  
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A közterület-felügyelet munkatársaival elsősorban rendezvény biztosítások kapcsán láttunk el 

közös szolgálatot, illetve együttesen szervezett akciókban vettünk részt.  

 

A Rendőrkapitányság az Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fórumában is képviselteti magát.   

 

9.2. A területileg illetékes ügyészséggel folytatott együttműködés 

 

A XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészséggel az együttműködésünk hosszú évek óta 

kiegyensúlyozott. Közös értekezleteinken, illetve az állománygyűlések alkalmával az 

ügyészség munkatársai szakmai tanácsaikkal, illetve elvárásaik tolmácsolásával segítik 

munkánkat. Egy-egy konkrét ügy tekintetében az egyeztetés napi szinten is megvalósul. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés 

 

A kerületben működő oktatási intézményekkel, egyházakkal és civil szervezetekkel biztosított 

a folyamatos kapcsolattartás. A Rendőrkapitányság minden évben Járási Közbiztonsági 

Egyeztető Fórumot, illetve Konzultáció Fórumot tart az oktatási intézvények, egyházi és civil 

szervezetek képviselőinek meghívásával. A Rendőrkapitányság az „Iskola Rendőre” 

programban a körzeti megbízottak útján, illetve DADA és bűnmegelőzési előadó útján napi 

kapcsolatot tart fenn az oktatási intézményekkel.  

 

A gyermekek veszélyeztetettségének felmerülése esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala 

XX. kerületi Hivatal Gyámügyi Osztályával, valamint Család és Gyermekjóléti Központtal 

működünk együtt.  

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 

 

A Pesterzsébeti Polgárőrség számos alkalommal látott el közös járőrszolgálatot a 

Rendőrkapitánysággal és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat 

Rendvédelmi Osztályával.  

 

A járőr tevékenységen túl segítették munkánkat az általános iskolák környékén a szeptemberi 

iskolakezdés alkalmával, valamint a mindenszentek és halottak napja körüli temető szolgálat 

ellátása során.  

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés. 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Rendvédelmi Osztályával 

2014. óta fennálló együttműködési megállapodás alapján látunk el közös szolgálatot, hajtunk 

végre közösen szervezett akciókat.  
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A közterület-felügyelet munkatársai segítették munkát a kerületi kulturális rendezvények 

biztosításában, a koronavírus-járvány miatti rendszabályok betartatásában, a mindenszentek és 

halottak napja körüli temetői szolgálat ellátása során, valamint a karácsonyi vásár rendjének 

biztosításában.  

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

 

2021. évi célkitűzéseinket részben sikerült megvalósítanunk:  

 

Kerületeinkben sikerült fenntartani a kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzetet, a helyi 

közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló közterületi 

jelenlétet biztosításával.  

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények, valamint a kiemelten kezelt bűncselekmények 

száma csökkent. 

 

A közlekedésbiztonsági helyzet tekintetében 2021. évben visszaesés tapasztalható, a személyi 

sérüléses közlekedési balesetek száma növekedett a 2020. évhez képest. Pozitívum ugyanakkor, 

hogy 2021-ben halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt kerületeinkben.  

 

2022. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink:  

 

• az intézkedési mutatók megtartása, 

• a közterületi jelenlét fokozása és ezzel a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének 

növelése, a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, 

• a személyi sérüléses közlekedési balesetek számának csökkentése,  

• a büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, 

• a bűncselekményekből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása,  

• a járványügyi helyzet miatti rendőrségi feladatok jogszerű végrehajtása. 

 

Budapest, „időbélyegző szerint” 

 

 

 

         Makádi Katalin r.ezredes 

              rendőrségi tanácsos  

               kapitányságvezető  
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