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I. 

Bevezetés 

 
A 2015-2019. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót az alábbiak figyelembe 
vételével dolgoztuk ki. 
 
A bűnözés elsősorban a városokhoz kötődő jelenség. Mint a nyugat-európai országok 
többségében, nálunk is a nagyobb városokban, a fővárosban a legmagasabb a bűnözés. 
Budapesten  él a lakosság 18 százaléka, itt regisztrálják az összes ismertté vált bűncselekmény 
27-30 százalékát. Tízezer lakosra évente 450-500 bűncselekmény jut, míg tízezer budapesti 
lakosra átlagosan évente 650-680. Budapest és a vidéki települések bűnözés gyakorisági 
adatai között legkevesebb másfélszeres a különbség, a főváros egyes kerületei közötti 
eltérések még ennél is jelentősebbek.  
 

Kerületünk: 

• a főváros negyedik legnagyobb lélekszámú közigazgatási egysége; 
• a rendszerváltás óta a főváros legdinamikusabban fejlődő kerületei közé tartozik; 
•  a lakosság lélekszáma növekszik, kiemelkedő az új lakások építésének aránya, ami   

továbbra is sok beköltözőt vonz;   
• a közlekedési terhelés folyamatosan növekszik.  

 
A főváros XIII. kerületének közigazgatási területe a bűnügyi fertőzöttség szempontjából 
egymástól meglehetősen különböző részekből áll, amit jól tükröz a kerületi bűnügyi térkép. 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a bűnügyileg erősen fertőzött lokalitások egy része 
(például a nagy csomópontokban lévő aluljáró rendszerek) a kerület közigazgatási határán 
belül vannak ugyan, de bűnüldözési szempontból nem a kerületi rendőrkapitánysághoz, 
hanem a BRFK-hoz, illetve a Főváros Önkormányzati Rendészeti Igazgatósághoz tartoznak. 
A videokamerás térfelügyeleti hálózat bővítésénél a kerületi rendőrkapitányság javaslatainak 
megfelelően sikerült felügyelet alá vonni a bűnmegelőzési szempontból érzékenynek 
minősíthető közterületeket. 
 
A közbiztonság helyzetére esetenként olyan tényezők is negatív hatást gyakoroltak, amelyekre 
előre nem számíthattunk, és így fel sem készülhettünk rájuk. E tekintetben első helyen kell 
megemlítenünk a főváros VIII. kerületében az egyik napról a másikra bezárt úgynevezett 
Novák-piacot. A kereskedelmi terület bezárását követően a korábban ott életvitelszerűen 
tevékenykedő illegális árusok egy része megpróbálta áttenni a székhelyét a Lehel csarnok 
közvetlen környezetébe. Hasonló gondot okoztak azok az V., VI. és VIII. kerületi 
intézkedések, amelyek a hajléktalanok kiszorítását célozták: az érintett hajléktalanok egy 
része az Újlipótvárosba, a Váci út Lehel csarnokkal szomszédos közterületére települt át. A 
bemutatott, a kerület közrendjét – közbiztonságát számottevően befolyásolni képes 
események káros következményeinek elhárítása, megakadályozása jelentős többletmunkát ad 
a bűnüldöző és bűnmegelőzési szervezeteknek. 
 
Kerületünk lakóinak életminőségét nem csak a bűncselekmények alakulása, hanem egyéb 
olyan, a közterületeken tapasztalható jogsértések, zavaró körülmények is befolyásolják, mint a 
falfirka, a tiltott vagy engedély nélküli kereskedés, a köztisztasággal kapcsolatos 
szabálysértés, a koldulás, a hajléktalanok utcai megjelenése, a közlekedés rendjének 
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fellazulása. 2014. évben, Európai Uniós támogatással megvalósított projekt keretében 
végrehajtott közvélemény kutatásunk során a megkérdezettek legnagyobb százaléka a 
szemetes környezetet, a kutyatartással és a parkolási szabálytalanságokkal kapcsolatos 
jogsértéseket, kisebb mértékben a közbiztonság alacsony szintjét tartotta a mindennapi élet 
leginkább zavaró tényezőinek. 
 

A bűnözési helyzetkép számokban 

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulására vonatkozó hivatalos adatokból nehéz 
lenne megalapozott következtetést, prognózist alkotnunk a következő évekre nézve. Az 
adatok ismét felvetik azt a kérdést, mennyire lehet a bűnügyi helyzet elemzésekor kizárólag a 
statisztikai mutatókra támaszkodni. A bűncselekmények számának növekedése, vagy 
csökkenése mögött a reális kép kialakításához vizsgálni kell a társadalmi háttér alakulását, a 
jogi környezet változásaiban, a jogalkalmazásban tapasztalható, sajátos vonásokat. 
Lehetőségeink ezen a területen korlátozottak, a szöveges értékelés mellett tekintsük át a 
rendelkezésünkre álló számadatokat.  

Ismertté vált bűncselekmények 

2010 2011 2012 2013 2014 

2014. évi 

adatok 

változása a 

2010. évhez 

%-ban 

 

18 484 7 830 8 939 10 347 

 

9 021 

 

-51,2% 

 

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a nagy számok mögött döntően nem a lakosság 

biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények dominálnak, hanem a szerzői-, és szomszédos jogok 

megsértésével kapcsolatos bűncselekmények, a Központi Okmányirodával kapcsolatos köz-, és 

magánokirat hamisítások, a kerületi székhellyel működő vállalkozások, biztosítótársaságok és 

pénzintézetek sérelmére, az ország egész területén elkövetett gazdasági bűncselekmények. 

Amennyiben bázisszámnak a 2010. évi adatokat tekintjük, akkor 51,2%-kal csökkent az ismertté vált 

bűncselekmények száma. Ha viszont a program végrehajtásának első évét tekintjük bázis számnak, - 

ami talán közelebb áll a valósághoz -,  akkor 15,2%-os növekedést állapíthatunk meg.  
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Kiemelt bűncselekmények 

A kiemelt bűncselekmények vonatkozásában 2010. november 1-ig a Belvárosi Bűnügyi Régió 

rendelkezett nyomozati jogkörrel, így a statisztikai adatok tekintetében a BRFK hivatalos kimutatásai-, 

illetve a rendőrkapitányság bűnügyi vezetője által készített statisztikai adatok állnak rendelkezésünkre.  

Azt követően a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitány biztosította számunkra az adatokat.  

 

elkövetett 

bűncselekmények 

2010 2011 2012 2013 2014 

2014. évi 

adatok 

változása 

a 2010. 

évhez 

2014. évi 

adatok 

változása 

a 2011. 

évhez 

Személygépkocsi 
lopás 

552 302 279 162 186 -66,3% -38,4% 

Gépkocsi feltörés 946 520 538 518 347 -63,3% -33,3% 

Lakásbetörés  586 307 353 319 549 -6,3% +78,8% 

Rablás 165 129 136 65 68 -58,8% -47,3% 

Zseblopás 
561 327 389 369 

nincs 

adat 
  

 

Tulajdon elleni bűncselekmények (összesítve a betörés, zseblopás, alkalmi lopás, gépkocsi lopás, 

besurranás, egyéb lopás bűncselekmények).  

 

Elkövetett 

bűncselekmények más 

szempont szerinti 

összegzése 

2010 2011 2012 2013 2014 

2014. évi 

adatok 

viszonyítása 

a 2010. 

évhez 

2014. évi 

adatok 

viszonyítása 

a 2011. 

évhez 

Tulajdon elleni 
bűncselekmények 

6565 3735 3700 3618  3337 -49,2% -10,7% 

 

A hivatalos adatok szerint tehát a tulajdon elleni bűncselekmények száma jelentősen csökkent az 

elmúlt ciklusban – a lakásbetörések kivételével, melyek száma erőteljesen megnőtt. Erősségeinket és 

gyengeségeinket a következő táblázatban összegeztük.  
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SWOT– elemzés 
 

 Erősségek 

 

Gyengeségek 

 

A bűn-

megelőzés 

jelenlegi 

rendszerének 

rendelkezé-

sére álló 

források, erők 

és eszközök, 

beleértve a 

költségvetési 

forrásokat  

 

 

• 1997-óta rendelkezünk középtávú 
bűnmegelőzési koncepcióval, melynek 
végrehajtásához a forrásokat az 
önkormányzat biztosítja. 

• A városrész legveszélyeztetettebb részein 
kiépítettük a videokamerás térfelügyeleti 
rendszert, amely hatékonyan szolgálja a 
közrend-, közbiztonság fenntartását. 

• Önálló kerületi közterület-felügyelettel 
rendelkezünk. 

• A térfelügyeleti rendszer üzemeltetése során  
hatékony együttműködés alakult ki a 
kerületi rendőrség, a kerületi közterület-
felügyeleti és az operátor központ  között. 

• Növekedett a polgárőrség helyi szervezete 
tagjainak száma. 

• A polgárőrség, a Fehérgyűrű Közhasznú 
Egyesület lakossági forrásokat von be a 
rendszerbe. 

 

• Az állami források hiányoznak, és a 
létező források esetenként nem a 
szükségleteknek megfelelően oszlanak 
el. Az eszközbővítésre felhasználható 
pályázati lehetőségek korlátozottak. 

• A térfelügyeleti rendszer 
üzemeltetéséhez nincs lehetőség külső 
források bevonására, és pályázatokat 
sem hirdetnek ezzel kapcsolatosan. 

• Változatlanul ellentmondásos és 
hiányos a videokamerás térfelügyeleti 
tevékenység jogi szabályozása, amely 
nem felel meg a kor követelményeinek 
és az élet kihívásainak.  

• A közösségi szerepvállalás erősödött 
ugyan, de még nem általános a 
bűnmegelőzés támogatásában. 

• A Magyarországon kialakult gazdasági 
helyzet  nem csak a központi források 
csökkenését (a pályázati lehetőségeket) 
vonta maga után, fékezi az üzleti szféra 
bűnmegelőzési célú aktivizálódását is. 

 

A bűn-

megelőzés 

jelenlegi 

rendszerének 

szerkezete 

 

• Az önkormányzat bűnmegelőzési szerepe 
tovább növekedett, amelyben jelentős 
szerepet kapott a helyi önkormányzati 
rendészeti szervezet. 

• A rendőrség és a vagyonvédelmi vállalko-
zások mellett egyes civil szervezetek (pl. 
polgárőrség, Vagyonvédelmi Kamara, 
biztonságvédelmi egyesületek, SZEM 
mozgalom, stb.) aktívan bekapcsolódtak a 
bűnmegelőzési tevékenységbe. 

• Erősödött és tartalmasabbá vált az 
együttműködés a helyi szociális- és 
rendvédelmi szervezetek és intézmények 
között. 

 

 

• A rendvédelem szervezetének 
átalakulása állandósult.  

• Változatlanul gondot okoz a rendőrségi 
létszámhiány. 

• Tisztázatlan a kormányzat Közterület-
felügyeletekkel kapcsolatos távlati 
koncepciója 
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 Erősségek 

 

Gyengeségek 

 

A bűn-

megelőzés 

jelenlegi 

rendszerének 

értékei  

 

• A családon belüli erőszak kezelésével és a 
kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri 
feladatok végrehajtása eredményesebbé vált 

• Erősödött és sokrétűbbé vált a bűnalkalmak 
csökkentését célzó rendőri, önkormányzati 
aktivitás.  

• Több figyelem jutott  a bűnözés lehetséges 
utánpótlását jelentő gyermek- és fiatalkori 
bűnbűnözés megelőzésére. 

 

 

• A bűnözés felderítése javult, de még 
mindig nem kellő hatékonyságú.  

• Erőtlenek a helyi biztonság 
problémáival kapcsolatos közösségi 
megoldások. 

• Nem adnak lehetőséget  hatékonyabb 
fellépésre a közösségellenes 
magatartásformák visszaszorítása 
érdekében alkotott helyi normák. 

 

 

A jelenlegi 

szereplők 

tudása és 

felkészültsége  

 

 

• A bűnözés elemzésével kapcsolatos kutatói, 
elemzői munka megkezdődött a rendőrség 
helyi szervezeténél: ennek egyik eredménye 
a bűnügyi térkép is. 

• A regisztrált bűnözéssel kapcsolatos 
ismeretek rendelkezésre állnak. 

• A polgárőrség kötelezővé tette tagjai 
számára vizsga letételét. 

 

• Nincsenek átfogó ismereteink a latens 
bűnözésről, az áldozattá válás 
gyakoriságáról. 

• A rendőrségi állomány 
átlagéletkorának jelentős csökkenése 
előnytelenül befolyásolja az intézkedési 
készséget. 

• Nincs ismeretünk a kisebbségeken 
belüli áldozattá válás kockázatáról. 

   

• Nincs tapasztalat a büntetés 
hatékonyságának mérésében. 

• A bűnmegelőzés civil szereplőinek 
hiányos a képzettsége. 

• Az egyedi bűnmegelőzési 
kezdeményezések nem kellően 
hasznosulnak. 

 

 

 Lehetőségek Veszélyek 

 

A jelenlegi 

bűnmegelőzési 

rendszer   

 

 

 

• Az önkormányzat bűnmegelőzési 
stratégiájának  megvalósítása. 

• Programunk kezelni próbálja a bűnözés 
oksági hátterében álló szociális, 
foglalkoztatási problémák egy részét. 

• Tovább folytatódott a megélhetési bűnözés 
visszaszorítása foglalkoztatás- és 
szociálpolitikai intézkedésekkel. 

• A gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszer 
kerületünkben kiépült. 

• Korszerű drogstratégiánk van. 

 

• A bűnmegelőzés szereplői 
kerületünkben eltérően értelmezik a 
bűnmegelőzés prioritásait. 

• A társágazatok eltérő szervezeti 
kultúrája és sajátlagos érdekei 
felülírhatják a bűnmegelőzés céljait.  

• A szándékoktól és elvárásoktól eltér a 
gyakorlati megvalósítás.  

• Egyes szervezetek elégtelen 
elköteleződése diszfunkcionális hatást 
gyakorolhat. 
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Országos intézkedések:  

 

• Folyik a büntetőpolitika új elemeit is 
tartalmazó kodifikáció. 

• A szabálysértési kódex szükséges 
módosítása  erősítheti a prevenciót. 

• Erősödik a jogsegély-szolgálat országos 
hálózatának rendszere. 

 

• A szociális ellátó rendszer , valamint  a 
közmunka új szabályozásának 
következtében jelentősen növekedhet 
az úgynevezett megélhetési bűnözés, és 
a hajléktalanok száma. 
 

 

Az önkormányzat 2015-2019. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiája tartalmazza 
azoknak a tényezőknek a megjelölését, amelyek leginkább meghatározzák majd a következő 
évek közbiztonsági-, bűnmegelőzési célkitűzéseit, feladatait. A helyi közbiztonsági és 
bűnmegelőzési koncepció kiindulási pontja az Európa Tanács által meghatározott 
bűnmegelőzés három pillére, amelyek egyben háromféle cselekvési módot is jelentenek:  
 

• a bűnözési okok csökkentésére irányuló, 
• az egyes bűncselekmények és devianciák lehetőségét korlátozó,  
• az egyén védettségét, a sértetté válás elkerülését befolyásoló preventív  

 
tevékenységek, amelyek a különböző ágazatok együttműködésén, partneri viszonyán 
alapulnak. 
   
A  tervezéskor figyelembe kellett vennünk, hogy a 2008. évi világgazdasági válság hatásaival 
még sokáig együtt kell élnünk. A munkanélküliség alakulása, a szociális ellátó rendszerek 
leépítése, az emberi közösségek megosztottságának és elszigeteltségének növekedése 
közvetlen hatást gyakorol a mindennapi élet minőségére, a közrend és a közbiztonság 
alakulására. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a korábbi évekhez képest 
számottevően megváltozott az állam vezetésének viszonya az önkormányzatokhoz. Számos 
jelét tapasztaljuk az önkormányzatiság kiüresítésének, ami esetünkben a feladatkörök 
leépítése mellett jelentős intézményi változásokat (az általános és középiskolák államosítása), 
forráscsökkenést jelent. 
 
A szociális ellátó rendszer átalakítása a napi megélhetési gondokkal küzdő emberek és 
családok számának jelentős növekedését vetíti előre. A közfoglalkoztatás szervezésével 
csökkent a tartós munkanélküliek aránya kerületünkben, de a jövedelem mértéke aligha 
pótolhatja a megszüntetett szociális ellátásokat, és nem képes a családok létfenntartásához 
szükséges anyagi feltételek biztosítására. A szegénység növekedésével párhuzamosan nő és 
mind nagyobb társadalmi feszültséget okoz a  hajléktalanság.  Tapasztalataink szerint 
közterületeinken a „helyi illetőségű” hajléktalanok 55-60 főből álló csoportjához a nyári 
hónapokban növekvő számú, száz-, kétszáz hajléktalan társul, ami helyi szinten rossz 
hatásfokkal kezelhető  problémák seregével terheli meg a lakosság tűrőképességét.  
 
Az úgynevezett „dugódíj” tervezett bevezetése a közúti közlekedési rend tekintetében 
krízishelyzettel fenyeget. A tervezés időszakában nincs döntés arról, hogy a forgalom elől 
védett belváros északi határa pontosan hol lesz meghatározva. Az azonban biztos, hogy akár a 
nagykörút, akár a Hungária körút – Róbert Károly körút vonalát választják a döntéshozók, 
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kerületünk egyfajta puffer szerepre kényszerül, miközben parkoló helyeink száma lényegesen 
nem növelhető. A parkolóhelyek elégtelensége számos közlekedési szabálysértés forrása, de 
szerepet játszik az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekkel kapcsolatos jogsértő 
magatartásformák számának növekedésében, illetve a motorizációhoz kapcsolódó 
bűncselekmények (gépjármű jogtalan igénybevétele, autó feltörés, közúti veszélyeztetés, stb.) 
számának alakulásában is. 
 
 

II. 

A közbiztonsági és bűnmegelőző munka eszközrendszere 

 
A 2015-2019. évi önkormányzati ciklusban a közrend és a közbiztonság fenntartásával 
kapcsolatos, az önkormányzati törvényben meghatározott  feladatoknak a korábbiaknál 
kedvezőtlenebb körülmények között kell eleget tennünk. A közrend és a közbiztonság 
minőségét, az elmúlt években elért eredményeinket  veszélyeztető tendenciák térnyerése nem 
éri felkészületlenül Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot.   
 
A célok és feladatok meghatározásakor a következő tényezőkkel számoltunk: 
 

1. Az elmúlt években végzett, célirányos és  következetes munka eredményeként a 
közrend-, és a közbiztonság fenntartása, a bűnmegelőzési tevékenység területén 
komplex szemléletet és gyakorlatot alakítottunk ki, ami folyamatos, összehangolt és 
magas színvonalú együttműködésben ölt testet a kerületi katasztrófavédelmi és 
rendvédelmi szervezetek, civil szerveződések, egyházak, a lakosság különböző 
csoportjai és az önkormányzat intézményei között. Az ügyben illetékes állami-, és 
fővárosi szintű hatóságokkal és szervezetekkel a követelményeknek megfelelő 
együttműködést valósítunk meg. A komplex szemléletet szolgálja a rendszeressé vált 
Együttműködési Fórumok megrendezése. 

 
2. Az önálló kerületi közterület-felügyelet létrehozásával megteremtettük az 

önkormányzat helyi rendészeti szervezetét, amely a jogszabályokban-, a fővárosi és 
helyi rendeletekben meghatározott feladatkörében a közrend fenntartásában, és a 
bűnmegelőzési tevékenységben meghatározó szerepet tölt be. A szervezeten belül a 
közterület-felügyelők létszámának megemelésével új szervezeti egységet: 
területfelelős csoportot hoztunk létre. A csoport tagjai a rendőrségnél bevált körzeti 
megbízotti rendszerhez hasonló munkaszervezéssel látják el feladataikat, napi 
munkájuk során szoros együttműködésben a KMB szolgálat tagjaival, a területükön 
tevékenykedő polgárőrökkel, a civil szervezetek, gazdasági társaságok és a 
lakóközösségek képviselőivel. A polgármesteri hivatalban közbiztonsági referens látja 
el a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok szervezését, és 
biztosítja a folyamatos együttműködést a katasztrófavédelem helyi és fővárosi szintű 
szervezetével. 

 
3. Eredményesen működtetjük az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb  

önkormányzati videokamerás térfelügyeleti rendszerét, amely a folyamatos 
fejlesztésnek köszönhetően a kriminalitásra legérzékenyebb közterületek állandó 
ellenőrzésére, a bűncselekmények és a szabálysértések számának visszaszorítására, a 
megelőzési tevékenység hatékonyságának növelésére biztosít lehetőséget.  
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4. Helyi rendeleteket alkottunk a közrendet és a közbiztonságot zavaró, a közterületek 
nyugalmát, rendeltetésszerű használatát veszélyeztető, az önkormányzati tulajdont 
károsító magatartásformák visszaszorítására. Folyamatosan vizsgáljuk a normák 
megfelelőségét, betartatásuk  hatékonyabbá tételének lehetőségét. 

 
5. A bűnmegelőzés társadalmi jelentőségének tudatosítása, az áldozattá válás megelőzése 

és a jogpropaganda érdekében a helyi médiumokban (az önkormányzat honlapja, és 
ezen belül a közterület-felügyelet rovata, a Média 13. honlap, a XIII. Kerületi Hírnök, 
a TV13 kábeltelevízió) visszatérően foglalkozunk a közrendet és a közbiztonságot 
érintő, a lakosságot foglalkoztató eseményekkel, felhívjuk a figyelmet a kockázati 
tényezőkre, a közösségek és az egyének személy-, és vagyonbiztonságát, a közösségi 
tulajdon védelmét szolgáló információkra, eszközökre és módszerekre. 

 

III. 

A közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia fő céljai 
 
Az önkormányzat 2015-2019. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának 
megfogalmazásakor az előző időszakban elért eredmények megtartására és fejlesztésére, a 
kerület közrendjének, közbiztonsági helyzetének elemzésére, a kerületi lakosság 
biztonságérzetét befolyásoló tendenciák tanulmányozása során levont következtetésekre, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Program (2013-2023.), és a „Lendületben a XIII. kerület” című 
dokumentumokban foglalt célkitűzésekre helyeztük a hangsúlyt.  
 
A közbiztonság az életminőség meghatározó része, olyan kollektív, értékkel bíró társadalmi 
termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy. A komplex bűnmegelőzési 
megközelítésnek egyszerre kell rövid-, közép-, és hosszú távon eredményt elérnie, ezért a 
feladatok tervezésénél – az eltérő eszközök által megkívánt eltérő módszerek alkalmazásánál 
– fontos a célok összhangjának biztosítása. A stratégia tekintettel van azokra a szakpolitikákra 
is, amelyekkel a bűnmegelőzésnek közös kapcsolódási pontjai vannak. Ezek a szakpolitikák: 
az egészségpolitika, a családpolitika, az ifjúságpolitika és a gyermekvédelem, a sportpolitika, 
a kulturális politika, a drog és alkohol elleni fellépés, a szociálpolitika, a 
foglalkoztatáspolitika, a természetvédelmi politika, az építésügyi politika, a társadalmi 
felzárkóztatás és a cigányság integrációját célzó programok,  a szegregációt kezelő program 
és az információbiztonság.  
A megjelölt szakpolitikák elválaszthatatlanok az önkormányzat általános tevékenységétől, az 
eredményesség záloga a minden elem figyelembevételére kiterjedő tervezés és a koordinált 
végrehajtás.  Azokkal a kriminális jelenségekkel, amelyek megelőzése, kezelése az állami 
szervek speciális felkészültségét és jogosultságait igényli (mint például a terrorizmus, a 
korrupciós jellegű bűncselekmények megelőzése) az önkormányzat stratégiai programja nem 
foglalkozik. 
 
Az önkormányzat 2015-2019. évi közbiztonsági, közrendvédelmi és bűnmegelőzési 
stratégiájának általános, hosszú távú stratégiai célja az objektív biztonság és a szubjektív 

biztonságérzet javítása. 
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A stratégia megvalósítását szolgáló rövidtávú célok: 
   

• A kerületi lakosság élet- és vagyonbiztonságának javítása, az egymásért érzett 
felelősség és szolidaritás erősítése. 

 
• A közterületek élhetőbbé tétele, biztonságuk fokozása.  

  
• Az önkormányzati tulajdon, az épített és a természeti környezet  védelme. 

 
• A bűnmegelőzés, mint az önkormányzati politika integráns részének következetes 

fejlesztése, a bűnelkövetővé és  áldozattá válás kockázati tényezőinek visszaszorítása a 
legveszélyeztetettebb társadalmi rétegeknél és csoportoknál (munkanélküliek, 
mélyszegénységben élők, hajléktalanok, gyermek-, és fiatalkorúak, idős emberek).  
 

• A közrend-, a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén az elmúlt években elért 
eredmények, az együttműködő önkormányzati, katasztrófavédelmi, rendészeti, civil, 
lakossági, egyházi és gazdálkodó szerveződések között kialakított partneri viszony 
megőrzése, a kiépített eszközrendszer és a bevált módszerek további fejlesztése. 

 
A megjelölt célkitűzések elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítunk a 
szociálpolitika bűnmegelőzési vonatkozásaira, jelentőségére. A hátrányos helyzetűek 
támogatása, a kirekesztettség leküzdése, az esélyegyenlőség megteremtése, amelyet az 
önkormányzat szociális, egészségügyi és szolgáltató intézményeinek szakembereivel 
valósítunk meg.  

 

 

IV. 

Az önkormányzat 2015-2019. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatai 
 
A közrend-, közbiztonság  javítása, a bűnmegelőzés területén elért eredményeink megőrzése 
és továbbfejlesztése érdekében – összhangban az önkormányzat „Lendületben a XIII. kerület” 
ciklusprogramjában foglaltakkal  –  a következő főbb feladatokat határozzuk meg: 
 

1. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az önkormányzat költségvetésének 
részeként vissza nem térítendő támogatást nyújtunk a BRFK XIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és az Angyalföld Polgárőr Szervezet részére. A 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérjük az 
önkormányzatok számára meghirdetésre kerülő pályázatokat, bűnmegelőzési-
közbiztonsági célú támogatások elnyerése céljából. 
 

2. A bűnmegelőzés érdekében a körzeti megbízotti hálózat aktív és szakszerű munkáját 
igényeljük a kerületi rendőrkapitányságtól, és elvárjuk a rendőrség, a 
katasztrófavédelem, a polgárőrség és a közterület-felügyelet hatékony 
együttműködését. 
 

3. További 50 darab kamerával bővítjük a közterületi videokamerás térfelügyeleti 
rendszert: az új kamerákat a rendőrség ajánlásai alapján telepítjük. A jobb adatátvitel, 
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képfeldolgozás, megjelenítés érdekében folytatjuk a rendszer központi egységeinek 
modernizálását, korszerűsítését.   

 
4. A térfelügyeleti rendszer bővítésével párhuzamosan – a közterület-felügyelet 

létszámának növelésével, a 24.00 órás közterületi jelenlét bevezetésével –  fokozzuk a 
rendszerhez kapcsolt reagáló erő nagyságát és a reagálási készség dinamizmusát. 

 
5. Belső biztonsági kamera-rendszereket építünk ki az önkormányzat közművelődési 

intézményeiben (Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Angyalföldi 
Gyermek és Ifjúsági Ház, Újlipótvárosi Klub Galéria). 

 
6. Közreműködünk a társasházi lakóközösségek által kiépített zárt láncú, épületen belüli 

videokamerás biztonsági rendszerek elfogadtatásában, a személy-, és vagyonbiztonság 
területén játszott jelentőségük széles körű megismertetésében. 

 
7. Megvizsgáljuk az önkormányzati tulajdonú lakóházak távfelügyelete biztosításának 

műszaki, technikai feltételeit, a bérlők  számára egy kedvező finanszírozású 
távfelügyeleti szolgáltatás bevezetésének lehetőségét. 

 
8. Szervezzük a fiatalok áldozattá, bűnelkövetővé válásának megelőzését szolgáló 

felvilágosító munkát. Elősegítjük a lakosság, az önkéntesek bűnmegelőző munkában 
való részvételét.  

 
9. A fővárosi közműszolgáltatókkal és az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági 

társaságaival összehangolt intézkedéseket teszünk a parkok, nagy forgalmú 
közterületek és a kriminalitásra érzékeny kerületrészek közvilágításának javítása, az    
útburkolati jelek láthatóságának fenntartása, a közlekedési veszélyhelyzetek 
szempontjából kiemelt csomópontok biztonságosabbá tétele érdekében.  

 
10. Az önkormányzati médiumokban az egyének, a családok, a közösségek és a kerületben 

működő gazdasági társaságok biztonságának javítására alkalmas információkat és az 
áldozattá válás tudatos elkerüléséhez szükséges ismereteket adunk át. Olyan 
bűnmegelőzési kommunikációs, médiastratégia kialakítására törekszünk, amely erősíti 
a lakosság és a civil szervezetek öntevékenységét, aktivitását, fokozza az 
együttműködési hajlandóságot az önkormányzattal és a kerületi rendészeti szervekkel. 
Folyamatosan tájékoztatunk a bűnmegelőzési programokról, akciókról, 
eredményekről.   

 
11. A helyi médiában folyamatos tájékoztatást nyújtunk a lakosságnak a 

katasztrófavédelem által működtetett MoLaRi rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról, 
információkról. Tudatosítani szükséges a kerület lakosságában, hogy a rendszer a 
Sanofi-Aventis Gyógyszergyár IV. kerületi, Tó utcai telephelyének (a korábbi 
Chinoinnak) a veszélyeztető hatása miatt került kiépítésre, és működtetése a lakosság 
védelmét szolgálja. 

 
12. Az egyes szakkoncepciók kidolgozása alkalmával következetesen törekszünk a 

bűnmegelőzés szempontjainak érvényesítésére.  
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13. A helyi családpolitika területén a családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént 
esetek megfelelő kezelése érdekében kiemelten fontos a problémás családok segítése, 
amely prevenciót szolgáló programok szervezésével, részben a probléma nyílt 
kezelésével, a munkatársak képzésével valósul meg. 

 
14. Az információáramlás gyorsaságának és hatékonyságának javítása, a végzett munkával 

kapcsolatos visszacsatolás dinamizmusának növelése érdekében  negyedévente 
rendezünk Együttműködési Fórumot. A bűnmegelőzéssel, áldozat védelemmel 
összefüggésben aktív felvilágosító és propagandamunkát folytatunk. 

 
15. Megteremtjük a kerületi közterület-felügyelet folyamatos, 24.00 órás szolgálati 

vezénylésének feltételeit. A felügyelet  szakirányú tevékenységének keretén belül 
folytassa a „Mit kell tudni…?” tájékoztató füzetek kiadását, bemutatva a 
videokamerás térfelügyeleti rendszert, és a felelős kutyatartás szabályait. 
 

16. Megvizsgáljuk a dugódíj bevezetésének várható hatásait, felmérjük a közlekedési 
vonatkozású jogellenes cselekmények megelőzésének lehetőségeit. A közúti 
közlekedés biztonsága érdekében tovább folytatjuk  az önkormányzat által jóváhagyott 
forgalomtechnikai változtatások megvalósítását.  
 

17. A vállalkozókkal való együttműködés jogi keretét adja a település-rendezési 
megállapodás, melynek keretében megvalósulnak egyes közterületi fejlesztések. 
Mindkét fél közös érdeke, hogy az új lakóházak, iroda és szolgáltató létesítmények ne 
csak esztétikai élményt nyújtsanak, hanem rendezettebbé váljon közvetlen 
környezetük is.  
 

18. A kerületi rendezvények biztonságának fenntartása, a szélsőséges időjárás káros 
következményeinek megelőzése érdekében következetesen érvényt szerzünk az 
önkormányzat rendezvény-biztosítási szabályzatának, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, a szakhatóságokkal együttműködve biztosítjuk rendezvényeinket. 

 
19. A helyi ifjúságpolitika a fiatalok számára rendezett kulturális programok, nyári 

táborok színvonalának megőrzésével, javításával, az esélyegyenlőség biztosításával,  a 
hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával, a kulturális és sportolási lehetőségek 
biztosításával járulhat hozzá céljaink megvalósításához. Folytatni szükséges a kerületi 
kapitányság által szervezett D.A.D.A. programot.  
 

20. Támogatjuk a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját. Megvizsgáljuk egy, a 
drogprevenciót szolgáló kiadvány, esetleg CD elkészíttetésének lehetőségét. 
Szorgalmazzuk, hogy az iskolák – a védőnői szolgálattal együttműködve – pedagógiai 
programjaik felülvizsgálata során helyezzenek nagyobb hangsúlyt a helyes 
életvezetési ismeretek átadására. 
 

21. A Kerületi Szociális Szolgáltató Központ, és a nyugdíjas klubok hálózata az idősek 
részére szervezzen ismeretbővítő előadásokat, amelyek segítséget nyújthatnak az 
áldozattá válás elkerüléséhez, az idős emberek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
módszereinek időbeni felismeréséhez.  
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22. A közterületek biztonságának további javítása érdekében érvényt kell szerezni a 
használatuk rendjét meghatározó törvényeknek, fővárosi és helyi önkormányzati  
rendeleteknek. Folyamatosan vizsgáljuk helyi rendeleteink megfelelőségét, a kerületi 
lakosságot legjobban irritáló magatartásformák visszaszorítását lehetővé tevő helyi 
norma alkotás lehetőségét. 

 
23. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.  folyamatosan ellenőrizze az életvitelükkel 

környezetüket jelentősen zavaró bérlőket.  
 

24. Változatlanul támogatjuk a bűnmegelőzés közösségi formáit:  a Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat, a Szülők Egymásért Mozgalmat, a polgárőrséget. 
 

25. A kerületi önkormányzat évente tárgyalja meg a kerületi rendőrkapitány és a 
közterület-felügyelet vezetőjének beszámolóját a közterületi rend fenntartása, a 
jogellenes cselekmények visszaszorítása érdekében végzett szakirányú munkáról. A 
Jogi és Közbiztonsági bizottság tekintse át a közbiztonságot befolyásoló egyes 
részterületek tapasztalatait, kísérje figyelemmel a koncepció megvalósulását. 

 
 

V. 

 A közrendvédelmi és bűnmegelőzési program végrehajtásának forrásai  

A programban meghatározott közrendvédelmi és bűnmegelőzési feladatok végrehajtásához 
szükséges  pénzügyi fedezetről az önkormányzat költségvetésében gondoskodik. 
 
Céljaink megvalósításához továbbra is megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a pályázati 
lehetőségeket és élni fogunk minden olyan alkalommal, mely hozzásegítheti az 
önkormányzatot, a közös céljainkért dolgozó partnereinket a kerületi bűnmegelőzés 
feltételeinek javításához, eszközrendszerének bővítéséhez, korszerűsítéséhez.  
 
Folyamatosan ellenőrizni és értékelni kell a rendelkezésre álló források hasznosulását, a 
hatékony felhasználást. A bűnmegelőzés hatékonyságának mérése a pénzügyi adatok ismerete 
mellett a bűnözéssel, az áldozattá válással kapcsolatos információkra és a közbiztonsággal 
kapcsolatos lakossági vélemény elemzésére épül. A helyi, speciális programok elkészítésének 
és végrehajtásának feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a bűnözéssel kapcsolatos hiteles 
információk, a megbízható statisztikai adatok és a felhasználható anyagi források.  
 
A lakosság biztonságérzetének javítása az önkormányzati politika meghatározó eleme, ami a 
rendvédelmi és az önkormányzati feladatok harmonizálásával valósulhat meg. A bűnözési 
helyzet átfogó felmérésére épülő, kerületi szinten kidolgozott, a helyi szervezetek – állami, 
civil, egyházi – együttműködésére alapozott cselekvési programunk az elkövetkezendő időben 
kerületünk közbiztonságára meghatározó lesz. Bűnmegelőzési programunkban biztosítanunk 
kell  azoknak a tényezőknek az érvényesülését és összhangját, amelyek a bűnözési késztetés 
hatását csökkentő, az áldozattá válás okait befolyásoló és a bűnalkalmak számát mérséklő 
intézkedésekkel növelhetők. 
 
Budapest, 2015. március  „   „ 
 


