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2012. évi beszámoló 
 

2012. január havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 1739 óra 140 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:      86 óra     9 alkalom 
 
 
 
Rendőri szolgálat: 
2012. 01. 09. 22.00-04.00 óráig OKMP   
23.00 órakor bejelentés érkezett a  XV. kerületi Rendőrkapitányságra, hogy az Árokhát utca 
37. szám alatt betörés történt 00.15 órakor  00.15 órakor egy helyszínbiztosítás. 
 
2012.01.15. Czabán Samu Általános Iskola Jégpálya 
19.30  órakor 6 éves kisfiú elesett a jégen és rosszul lett. OMSZ értesítve. 20.12 órakor az 
OMSZ a Budapest XIII. Madarász utcai Gyermekkórház Traumatológiai Osztályára  
beszállította. 
 
2012.01.25. 22.00 órától 2012. 01.26. 04.00 óráig 
Szelektív hulladékgyűjtő konténerből fosztogatókat figyelmeztettek a Budapest XV. kerület. 
Mézeskalács téren. 
 
2012.01.28. 17.35 órakor intézkedés. A Budapest XV. kerület Czabán Samu Általános Iskola 
jégpályáján 12 éves kisfiú hanyatt elesett és a jégen a fejét beütötte. OMSZ értesítve, a 
mentők a gyermeket a Heim Pál Kórház Traumatológiai Osztályára beszállította.  
 
A XV. kerületben az Iskolai szolgálatok eseménymentesek voltak.  
 
 

2012. február havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 1673 óra 129 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:      58 óra     5 alkalom 
 
 
 
Rendőri szolgálat:  
2012.02.03. a Budapest XV. kerület Czabán Samu Általános Iskola jégpályáján 17.30 órakor 
egy 24 éves hölgy elesett. Erősen szédült. Az OMSZ értesítve, a mentők a hölgyet a Budapest, 
IV. kerületi Árpád Kórház Traumatológiai Osztályára beszállította.  
 
2012.02.12. a Budapest XV. kerület Czabán Samu Általános Iskola jégpályáján délután egy 
kisgyerek térdre esett és egy másik korcsolyázó gyermek a korcsolyájával ráesett. OMSZ 
értesítve, a mentők a sérült gyermeket az illetékes kórházba beszállította.  
 
Az iskolai szolgálat a - Budapest XV. kerületben - eseménymentesen lezajlott. 
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2012. március havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 680 óra 103 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:      99 óra     8 alkalom 
 
 
 
Rendőri szolgálat: 
2012.03.30. 15.45 órakor a Budapest XV. kerület Ázsia Center Kínai Áruház parkolójában – 
kiértesítésre- intézkedés. Az LHF-711 forgalmi rendszámú gépjármű egyik ablaka be lett 
törve. A rendőri intézkedésig a helyszínt biztosították 16.10 óráig, majd a kiérkező 
rendőröknek az intézkedés jogát átadták. 
 
 
 

2012. április havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 749 óra 139 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:             224 óra    12 alkalom 
 
Rendőri szolgálat: 
2012.04.16-án 22.00 órától 2012. 04.17-én 04.00 óráig OKMP és a Budapesti XV. kerületi 
Rendőrkapitánysággal közös szolgálat ellátás. 
- lakossági bejelentés – alapján 23.00 órakor a XV. kerület Hubai Jenő téren gépjármű 
feltörőket tartottunk vissza a szolgálatban lévő rendőrök megérkezésig.  
 
2012.04.20-án 19.00-24.00 óráig Budapest XV. kerületben gyalogos polgárőri szolgálatot 
láttak el, ennek köszönhetően a XV. kerület Páskom Parkban betörőket tartottunk vissza a 
XV. kerületben szolgálatban lévő járőrök kiérkezéséig. 
 
Az iskolai szolgálat eseménymentes volt. 
 
 
 

2012. május havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 585 óra 150 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:             238 óra    12 alkalom 
 
Közterület Felügyelettel 2012. május 24-én 11.00 órától 17.00 óráig a Budapesti XV. kerület 
Zsókavár utcai Vásárcsarnoknál közös szolgálatot és ellenőrzést hajtottunk végre. 
 
Az iskolai szolgálat eseménymentes volt. 
 
 
 

2012. június havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 988 óra 161 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:             150 óra   10 alkalom 
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2012. június 22-én  22.00 órától – 2012. június 23-án 04.00 óráig az OKMP a szolgálatban 
lévő rendőrökkel közös szolgálatot láttunk el.  
 
2012. június 23-án 00.05 órakor a Budapest XV. kerületi Vásárcsarnoknál erősen ittas-zavart 
személy igazoltattak és hozzá mentőt hívtunk.  
 
2012. június 24-én  10.00 órától 16.00 óráig az OKMP a szolgálatban lévő rendőrökkel közös 
szolgálatot láttunk el. 
 
A budapesti Nyírő Gyula Kórházból eltűnt személy felkutatásában, keresésében segítséget 
nyújtottunk. Az eltűnt személyt megtalálták, a Nyírő Gyula kórházba a mentő 
visszaszállította. 
 
2012. június 29-én a Budapest XV. kerület Nyírpalota út 33. szám alatt helyszínt 
biztosítottunk a szolgálatban lévő rendőrök kiérkezéséig, mert a liftben ékszerrablás történt.    
 
 

2012. július havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 278,5 óra   63 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:               78    óra     6 alkalom 
 
2012. július 10-én 22.00 órától 04.00 óráig gyalogos polgárőri szolgálatot láttunk el. 23.35 
órakor a Budapest XV. kerületben a Szentmihályi úton lévő Shell kút közelében lévő erdőben 
tűzet észleltünk. 23.38 órakor a szolgálatban lévő Tűzoltó egység a helyszínre megérkezett, az 
avar égett. A tüzet lokalizálták.  
 
21.00 órakor gázszivárgást észleltünk a XV. kerületben, az illetékes szervek értesítve – 
rendőrök, tűzoltók, akik a helyszínen intézkedünk. 
 
22.45 órakor a XV. kerület Nyírpalota utca 40-44. szám előtt az OMSZ 1 főt a Rendőrség 1 
főt szintén elszállítottak a helyszínről. 
 
23.00 órakor a XV. kerület Hősök utcai fogászati rendelő trafóház teraszán hajléktalanok 
tartózkodtak. 
 
23.20 órakor a XV. kerületben található „Új Templom”-nál a fiúk zaklatták a lányokat. A 
lányok segítséget kértek a szolgálatban lévő polgárőröktől. A polgárőröknek köszönhetően az 
intézkedés pozitívan ért végett! 
 
2012. július 21-én 22.00 órától 22-én 04.00 óráig voltunk szolgálatban. 22.45 órakor a XV. 
kerület Nyírpalota út 73. szám előtt a GRX-261 forgalmi rendszámú Suzuki gyártmányú 
gépjármű jobb ajtaja nyitva volt. A lakóhely szerinti illetékes Rendőrkapitányság értesítve 
lett. 
 
2012. július 30-án 18.00-23.00 óráig voltunk szolgálatban. A XV. kerület a Páskom park 
közelében lévő erdő melletti úton a polgárőrök 3 fő hajléktalan személyt találtak. A 
polgárőrök rendőri intézkedést kértek. 
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A XV. kerületben – lakossági bejelentés alapján a Nádastó-parkban verekedés volt- a 
polgárőrök azonnal a helyszínre siettek, de a polgárőrök jelenlététől azonnal szétszaladtak, 
ennek következtében az intézkedés elmaradt. 
 
 

2012. augusztus havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 534 óra   66 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:               78 óra     5 alkalom 
 
2012. augusztus 16-án 14.00 órától 20.00 óráig a Budapest XV. kerületben gyalogos 
járőrszolgálatot láttunk el. Járőrözés közben a Novák piacnál lövöldözést hallottunk, azonnal 
a helyszínre mentünk és értesítettük az illetékes Rendőrkapitányságot.  
 
2012. augusztus 26-án 18.00-19.00 óráig a XV. kerület Adria utca végén tüzet észleltünk. 
Helyszínt biztosítottuk, amíg a Tűzoltóság a helyszínre nem érkezett.    
       
 

2012. szeptember havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 865 óra   201 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:             134 óra       7 alkalom 
 
2012. szeptember 02-án OMKP rendőrökkel közös szolgálatot láttunk el 22.00 órától 
szeptember 03-án 04.00 óráig. 
A XV. kerület Széchenyi úti COOP áruház mögötti parkolóban egy Renault gyártmányú Clio 
típusú gépjárművet 3 fő fiatal indítókulcs nélkül saját szerszámaikkal üzemeltették a 
gépjárművet. 
2012 szeptember hónapban eseménymentesen – a polgárőröknek köszönhetően – a tanév 
sikeresen megkezdődött. 
 

2012. október havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 488 óra   103 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:             128 óra       7 alkalom 
 
2012. október 07-én 10.00 - 16.00 óráig járőrszolgálatot láttunk el a Palotai Polgárőrség 
szolgálati gépjárművével. 13.00 órakor a XV. kerület Bocskai út 23. szám előtt egy hölgy 
elesett.  
A polgárőrök azonnal intézkedtek, mentőt hívtak, akik a sérültet elszállították az ügyeletes 
kórházba. 
 
2012. október 20-án 07.00 órától 14.00 óráig a XV. kerületi Vásárcsarnoknál szolgálatot 
teljesítettünk, amikor egy állampolgár jelezte, hogy elveszett a pénztárcája. A pénztárcát 
megtaláltuk. 
 
2012. október 28-án 22.00 órától 2012. október 29-én 04.00 óráig a XV. kerületben 
teljesítettünk szolgálatot. A Legénybíró utca 13. szám mögötti területen egy ott parkoló 
gépjárműről illetéktelen személyek a gépjármű rendszámát akarták eltulajdonítani. A 
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szolgálatban lévő polgárőrök azonnal értesítették az illetékes Rendőrkapitányságot, akik 
azonnal rendőrt küldtek a helyszínre és az intézkedést átvették.  
 
 

2012. november havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 1042 óra   131 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:             629 óra       9 alkalom 
 
2012. november 1-jén reggel 06.00 órakor a XV. kerületi Rendőrkapitányságon eligazítás a 
rendőröknek és a szolgálatban lévő polgárőröknek, utána mindenki ment a kijelölt szolgálati 
helyére.    
 
2012. november 01-től 2012. november 04-ig „Halottak Napja” megemlékezése napján a XV. 
kerületi Rendőrkapitányság rendőreivel közös járőrszolgálat - napi 10 fő hivatásos és napi 10 
fő polgárőr – közreműködésével 06.00 órától 20.00 óráig. A polgárőrök napi két váltásban 
látták el a szolgálatot. A szolgálatban lévő személyek teljes ellátásban részesültek. 
A XV. kerületi Rendőrség váltásparancsnokai és a Rákospalotai Temető igazgatója 
egyöntetűen meg voltak elégedve a szolgálatban lévők munkájával. 
 
2012. november 27-én László Tamás polgármester úr emléktáblát avatott fel a Budapest XV. 
kerület Pestújhelyi téren, amit fáklyás felvonulás előzött meg. A kiemelkedő eseményen 10 fő 
polgárőr teljesített szolgálatot, akik biztosították a fáklyás felvonulást, valamint a 2012. 
november 27-én megrendezésre kerülő rendezvényt.  
A biztosításokban : - 12.00 órától 2 fő  
                                - 16.00 órától 4 fő                              
                                - 17.00 órától 4 fő látta el a szolgálatot.     
Az események zavartalanul lebonyolódtak. 
 
 

2012. december havi 
 
Statisztika: Polgárőrök ledolgozott óraszám: 309 óra     59 alkalom  
         Rendőri szolgálati óraszám:               83 óra       4 alkalom 
 
2012. december 15-én reggel 06.00 órától 16.00 óráig  „ADVENTI CSALÁDI NAP”, 
valamin kis- és őstermelői  vásár  - kóstolással egybekötve -. A rendezvényen 8 fő polgárőr 
két váltásban látta el a szolgálatot, akik teljes ellátásban részesültek. Esemény nem történt.  
 
2012. december 15-én 18.00 órától 21.00 óráig a Hartyán  Általános Iskola (XV. kerület 
Hartyán köz) Benkó Dixilend Bend Koncert biztosítását 6 fő polgárőr látta el. Esemény nem 
történt. 


