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EMLÉKEZTETŐ 
 

I. Bevezető  

 
2012. május 13-án Budapest VI. Kerületi Rendőrkapitánysága kezdeményezésére a Magyar Helsinki 
Bizottsággal közös szervezésében az Eötvös 10 – Kulturális és Közösségi Színtéren tartották a második civil-
rendőr konzultációt, amely a 2011 májusában tartott fórumhoz hasonló keretek között valósult meg. A 
rendezvény célja az ún. közösségi rendészeti modell alkalmazása a kerületi rendőrkapitányság munkájában, 
tehát az, hogy a rendőri tevékenység közelebb kerüljön a lakossághoz, átláthatóbbá váljon a rendőrség 
feladatellátása, a szervezeten kívül állókkal pedig erősödjön az együttműködés, elsősorban a bűnmegelőzés 
területén.  
 

A résztvevőket Duleczky Enikő a VI. kerületi kapitányság 
munkatársa, a fórum főszervezője köszöntette. 
Megköszönte a jelenlévőknek, hogy elfogadták a VI. 
Kerületi Rendőrkapitányság meghívását. A beszélgetésen 
a terézvárosi rendőrség részéről Bartus Zoltán, a 
kapitányság vezetője, Márton Zoltán, a bűnügyi és 
Csatári Károly, a közrendvédelmi osztály vezetője vett 
részt. A fórumot a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, 
Ivány Borbála moderálta.  
 
Az érdeklődők között jelentős részben voltak az 
önkormányzathoz köthető résztvevők Terézváros 
aljegyzője, az önkormányzat közbiztonsági referense, a 

közbiztonságért dolgozó közalapítvány képviselője, a kerületi Vörösmarty Mihály általános iskola pedagógusa, 
a gyermekjóléti szolgálat munkatársa. A beszélgetésen részt vettek a helyi civil szerveződések képviselői is, 
köztük a kerületben működő három polgárőr egyesület közül kettő (Terézváros Biztonságáért Polgárőr 
Egyesület és a Terézvárosi és Belvárosi Polgárőr Egylet), a környezetvédő Kék Forrás Alapítvány, a 
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének főtitkára, valamint a Nők Terézvárosért Egyesület. 
Jelen volt a Szent Család plébánia lelkésze is. A fórumról két helyi televízió, illetve az önkormányzat hivatalos 
lapja készített beszámolót.  
 
 

II. Elérhetőségek  

 
A kapitányságvezető elöljáróban elmondta, hogy a VI. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai elérhetőek a 
Szinyei Merse Pál utca 4. szám alatt, e-mailen a 06rk@budapest.police.hu címen, valamint a 461 8141-es 
telefonon és a központi segélyhívó számokon. A kapitányság vezetője az észrevételeket, panaszokat tenni 
kívánókat előzetes egyeztetés alapján öt napon belül fogadja személyesen.  
 
 

III. Változások 2011 óta  

 
Bartus Zoltán, a VI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője ismertette azokat a személyi és szervezeti 
változásokat, amelyek a tavalyi fórum óta történtek. A rendőrkapitány beszámolt, hogy 2011 óta több 
vezetőcsere történt. Bemutatta Márton Zoltánt, aki a bűnügyi osztályt vezeti. Elmondta, hogy a kapitányság 
felügyelete alá tartozó terület jelentősen csökkent: már nem a terézvárosi rendőrök látják el a Nyugati 
pályaudvar és környékének felügyeletét, ennek következtében azonban több rendőri státuszt át kellett adnia 
a kapitányságnak, amely jelentős (16 fő illetve 24 státusz) létszámcsökkenést okozott. Nehézséget okoz az 
is, hogy sok a fiatal rendőr, de kevés a jól felkészült, hosszú szakmai tapasztalattal rendelkező mentor. 
Bartus ugyanakkor büszke az állományra és munkájára, akik igyekeznek magas színvonalon teljesíteni a 
feladatokat.  
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Ivány Borbála, a rendezvény mediátora elmondta, hogy nagyon örült a kapitányság felkérésének a fórum 
megszervezésére, hiszen tavaly több rendőri szervvel is folytattak együttműködést, illetve tartottak közös 
fórumokat, azonban egyedül a Terézvárosi Rendőrkapitányság volt az, amely idén saját kezdeményezés 
alapján ismételten fórumot szervezett. 
 
 

IV. Kérdések, javaslatok  

 
adatok 

 
Bombay Gyula, büntetőügyi mediátor jelezte, hogy a VI. kerületből sok ügy érkezik közvetítői eljárásra, 
amely igen pozitív jelenség. A mediátor az elismerést követően a kerület bűnözési statisztikáira volt 
kíváncsi. 
 
Márton Zoltán, a bűnügyi osztály vezetője elmondta, hogy 
szándékosan nem készült statisztikai adatokkal a fórumra, 
mivel véleménye szerint azok nem tudnak pontos képet 
adni a közbiztonsági helyzetről. Az egyéni érzékelés, adott 
esetben az áldozattá válás vagy a bűnözéstől való félelem 
legalább olyan fontos, de nehezen mérhető tényezők, mint 
a száraz adatok. Újabb kérdésre reagálva hozzátette, hogy 
az elmúlt egy évben nőtt a vagyon elleni 
bűncselekmények aránya az összbűnözésen belül. 
Pontosan meghatározható tendenciákról a statisztikai 
adatok elégtelensége, valamint a látencia magas aránya 
miatt nem lehet beszélni. A bűnügyi alosztályvezető 
tapasztalatai szerint a vagyon elleni bűncselekmények 
mértéke ciklikusan változik, elsősorban a bűnelkövetők technikai felszereltségétől függően. A körülbelül 
4.500 eljárást – ezeknek kétharmadát vagyon elleni cselekmény miatt – a kerületben jellemzően nem helyi 
lakos elkövetők, illetve nem helyi lakosok sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt indítják meg. Ennek 
magyarázata a kerületben működő nagyszámú vendéglátó- és szórakozóhely vonzotta tömeg, az általuk, 
illetve sérelmükre elkövetett jogsértések. Nem elhanyagolható szempont a terézvárosi bűnözési mutatók 
kialakulásában a rendőrök által tapasztalt sértetti közrehatás magas aránya. Elsősorban a 
szórakozóhelyeken előforduló kisebb értékű lopások lennének elkerülhetőek a potenciális sértettek értékeikre 
való nagyobb odafigyelésével. Magas a betörések száma. E bűncselekmények esetén is gyakori az áldozat 
közrehatása. Fontos lenne, hogy az emberek körültekintőek legyenek, hogy kit engednek be a lakásukba, ne 
dőljenek be a valótlan történettel lakásba bejutni szándékozóknak. Márton jelezte, hogy a kapitányság 
beszámolója, valamennyi statisztikai adattal elérhető az önkormányzat honlapján.  
 

veszélyeztetettek 

 
A kapitányság bűnügyi osztályának vezetőjének beszámolója szerint a helyi lakosok sértetté válása kapcsán, 
különösen a veszélyeztetett csoportok (egyedül élők, időskorúak) védelme érdekében a szituációs 
bűnmegelőzés eszközei lehetnek hatékonyak.  
 
Mivel a kerületben nagy arányban élnek időskorúak, védelmük ellátása meghaladja a kapitányság 
kapacitását, így komoly jelentőséget nyer a helyi lakosok rendőrséggel együttműködő 
önszerveződése. A beszélgetés során felajánlások érkeztek a jelenlévő két polgárőr egyesület 
képviselőjétől, a plébánostól, illetve a Terézvárosi Nők Egyesületétől. Segítséget ígért az aljegyző, az 
önkormányzat közbiztonsági referense és a családsegítő szolgálat is. A rendőri és a civil szervezetek 
együttműködése eredményeképpen a tervek szerint tájékoztatással látják el (helyi sajtó, szórólapok 
kézbesítése, közös képviselőknek történő terjesztése, kerületi tájékoztató előadások, beszélgetések 
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szervezése) különösen az egyedül élő időseket.  
 

kerékpáros járőrözés 

 
A fórumon résztvevő Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségének aktivistája, Szabó Kristóf 
javasolta a kerékpáros járőrszolgálat kísérleti jellegű bevezetését, amelyet illetően konkrét ötleteket – 
vízirendőr ruházat viselése – vázolt fel. Meglátása szerint a rendkívül fiatal rendőri állomány hatékonyabban 
tudná ellátni a járőrszolgálatot kerékpárok alkalmazásával.  
 
A közrendvédelmi osztályvezető egyetértett a javaslattal, azonban – mint elmondta – a kerékpáros 
járőrszolgálat bevezetését több tényező is akadályozza. A rendőri állomány nagyarányú fluktuációja miatt 
kevés a tapasztalt, önálló intézkedésre jogosult rendőr, így még a jelenlegi géppark nyújtotta 
lehetőségeket sem tudják kihasználni. Emellett problémás a kerékpáros járőrök szervezeten belüli státusza, 
illetve a kerékpározáshoz szükséges ruházat beszerzése. Csatári ugyanakkor bízik abban, hogy ki tudják 
használni a közeljövőben például azokat a kerékpárokat, amelyet a kapitányság korábban beszerzett. A 
kapitányságvezető ugyancsak jó ötletnek tartotta a felvetést. Nyitott volt és együttműködését ajánlotta a 
szövetségnek egy pilot programban való részvételhez, amennyiben a humánerőforrás rendelkezésre áll.  
 
Bényi Árpád, a Terézváros Biztonságáért Polgárőr Egyesület (TEPE) vezetője jelezte, hogy szívesen 
használnának kerékpárokat a szolgálat ellátásához. Ehhez kérte a Kerékpárosbarát Települések 
Országos Szövetsége együttműködését és a kerületi közbiztonsági közalapítvány támogatását. Bényi és 
Szabó a további egyeztetésekről állapodott meg.  
 

polgárőrség 

 
A moderátor jelezte, hogy érzékelhetően jobb a kapcsolat 
a polgárőrséggel, mint a tavalyi évben volt, amikor annak 
hiánya nehézségként merült fel a fórumon is.  
 
Bartus Zoltán elmondta, hogy valóban jobb a kapcsolat, 
melyhez hozzájárult az új szabályozás is. 2011-ben 
elfogadták az új polgárőr törvényt (2011. évi CLXV. törvény), 
amely 2012. február 1-jén lépett hatályba. A rendőrkapitány 
az új jogszabály rendelkezéseitől a civil rendvédelmi 
szervekkel való hatékonyabb együttműködést reméli, 
melynek kérdése a tavaly májusi fórumon is felmerült.  
 
Bényi Árpád polgárőrség-vezető tájékoztatott, hogy két polgárőr egyesület működik Terézvárosban. A TEPE 
szeretne aktívan részt venni a rendőrség munkájának segítésében. A TEPE szívesen lát új tagokat a 
szervezetben a jelenleg önkéntesként dolgozó 15 polgárőr mellé.  
 

közutak használata 

 
A Kék Forrás Környezet- és Természetvédő Egyesület képviselője a beszélgetésen jelezte, hogy hosszú ideje 
problémát jelent az egyik kerületi pizzéria szállítóautóinak járdaszakaszon való parkolása. Az ügyet 
korábban már több hatóságnak és az önkormányzatnak is jelezte, eddig azonban nem született megfelelő 
megoldás a szabálysértések elhárítására. A közrendvédemi osztály vezetőjének tájékoztatása szerint csak 
akkor van lehetőség a szabálysértőkkel szembeni fellepésre, ha a jogsértést pontosan dokumentálják. 
Terézváros aljegyzője, Vilics Csilla ígéretet tett arra, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket az egyesület 
által jelzett konkrét probléma kezelésére. A rendőrkapitány is megígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a 
közterület-felügyelettel a kérdésben.  
 
A kapitányság munkatársa felhívta a figyelmet, hogy a közutak állapotával, útburkolati jelekkel 
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kapcsolatos panaszaikkal ne a rendőrséghez, hanem a területileg illetékes közútkezelőhöz forduljanak. 
 

rendezvénybiztosítás 

 
Füzes Ádám plébános elmondta, hogy minden évben tartanak körmenetet a kerületben. A rendezvény 
biztosításához a költségeiben is leginkább hatékony módszert szeretné kiválasztani 
 
A közrendvédelmi osztály vezetője tájékoztatott, hogy a nagyobb rendezvényeknél a kapitányság járőrt 
biztosít. Általános jelleggel igaz, hogy a rendezvények esetén a Budapesti Rendőr-főkapitányágnak kell a 
rendezvényt bejelenteni legalább 72 órával annak kezdete előtt. Ezt követően a rendőrség intézkedik a 
megfelelő biztosításról, esetenként polgárőrök segítségét is igénybe véve.  
 
 

V. Megállapodások  

 
Az időskorúak áldozattá válása megelőzése érdekében fórumon megállapodás született, hogy: 
- a rendőrkapitányság fórumokat szervez, illetve azokon részt vesz az időskorú helyi lakosoknak 

elsősorban a trükkös lopások, betörések megelőzése érdekében; 
- a résztvevők toborzásához és a szervezéshez a jegyző, a családsegítő szolgálat, a Nők a Terézvárosért 

Egyesület nyújt segítséget; 
- a helyszínt az önkormányzat – szükség esetén – biztosítja; 
- a polgárőr egyesületek együttműködnek abban, hogy írásos tájékoztató anyagokat juttassanak el a 

célcsoport tagjainak; 
- a Szent Család plébánia együttműködik az információ – újságjukon keresztül és személyesen, az 

istentiszteletek keretében – történő továbbításában; 
- a szervezetek a kerületi újságban törekednek információs anyagok megjelentetésére. 
 
A fórum résztvevői továbbá megegyeztek abban, hogy erősítik a kerékpáros járőrszolgálatokat, így: 
- további egyeztetéseket folytatnak annak érdekében, hogy a polgárőrök kerékpáros szolgálatot 

láthassanak el a kerületben; 
- a rendőrség partnerként együttműködik abban, hogy kerékpáros rendőrök is – egy mintaprojekt 

keretében – szolgálatot láthassanak el, amennyiben erre a humánerőforrás rendelkezésre áll. 
 
A kapitányság és a Magyar Helsinki Bizottság megegyezett további fórumok közös szervezéséről, arról, 
hogy:  
- a jövőben is együttműködnek a konzultációs fórumok szervezésben, amelyek közül a legközelebbit 2012 

őszén tartják; 
- igyekeznek aktivizálni a helyi lakosokat a részvételre. 
 
 

VI. Értékelés  

 
Ivány Borbála megköszönte az érdeklődőknek a részvételt. Zárásképpen kiemelte, milyen fontos a 
rendvédelmi szervek nyitott hozzállása és a lakosok aktív szerepvállalása a közrendvédelmi, bűnmegelőzési 
feladatok ellátásában. Bartus Zoltán rendőrkapitány kifejezésre juttatta szándékát az ilyen jellegű fórumok 
további szervezésére és reményét fejezete ki, hogy egyre több lakos érdeklődését kelti fel a kapcsolatfelvétel 
lehetősége.  
 
 
Budapest, 2012. július 


