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Február 10-én délelőtt tartotta ünnepélyes 
állományülését a XV. kerületi 
Rendőrkapitányság az Ipartestület 
épületében, melyen részt vett többek között 
Gergényi Péter, budapesti rendőrfőkapitány, 
Horváth Ferenc, XV. kerületi 
rendőrfőkapitány, Lovas Katalin vezető 
ügyész, dr. Kun Zsuzsanna, a bíróság 
helyettes vezetője, Hajdu László, 
polgármester, országgyűlési képviselő, dr. 

Pálinszki Antal, alpolgármester.  
- Egy kerületi rendőrkapitányság éves munkáját egyrészről szakmai szempontokat 
figyelembe véve kell értékelni mondta Horváth Ferenc, a kerületi rendőrfőkapitány. 
Egyik alapvető feladatunk volt a tavalyi évben, hogy az eredményességi 
mutatóinkat szinten tartsuk, vagy javítsuk. Mivel tudjuk, hogy a bűncselekmények 
nagy részét a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki: 20,4%-os felderítési 
mutatóval megítélésem szerint nagyon eredményesen dolgoztunk. A 
gépjárművekkel kapcsolatos jogsértések területén is szép sikert értünk el: 11,6%-os 
eredményességi mutatóval az 5. helyen vagyunk a fővárosban, a betöréses lopás 
területén 17%-os visszaszorítást sikerült elérni, a lakásbetörések tekintetésben 
pedig 34,6%-kal kevesebb bűncselekményt hajtottak végre. Úgy gondolom, ezek a 
mutatók önmagukért beszélnek. 
- Az éves munkát meg lehet közelíteni más szempontból is: a lakosság 
szempontjából mennyire feleltünk meg az elvárásoknak- folytatta Horváth Ferenc. 
Sikerült elérni, hogy a közterületi rendőri jelenlét fokozódjon és ezen túl a reagáló 
készségünket is tudtuk növelni. A közterületi intézkedéseink udvariasabbak lettek, a 
kollegáknál nem mindig a büntető jelleg dominált, ami az állampolgár 
szempontjából nagyon lényeges. A KMB szolgálat visszaállítása az a pont 
amelyben nagy sikert könyvelhetünk el, hiszen két új helyszínen jött létre új KMB: a 
Pólus Center területén, illetve Pestújhelyen az önkormányzat segítségével. Ennek 
hatására is az eredmények sokkal jobbak, mint az előző évben voltak. Köszönhető 
mindez a rendőrségi vezetésnek, a polgármesternek, az önkormányzat 
dolgozóinak, akik mind anyagilag, mind egyéb módon segítették munkánkat, 
valamint a két polgárőrszervezetnek is köszönet jár, akikkel közösen hajtottunk 
végre feladatokat. 
A beszámoló kiegészítését követően Hajdu László, polgármester úr vette át a szót. 
- Megköszönöm azt a szolgálatot, amit a közbiztonság érdekében az elmúlt évben 
tettek. Hiszen naponta van számunkra visszajelzés a lakosság részéről, hogy 
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mennyire elégedettek a rendőrség munkájával. A lakosság szereti a rendőri 
jelenlétet és a KMB is ezt a célt szolgálja. A felderítési mutatót nagyon jónak 
tartom, hiszen az, hogy 200-zal kevesebb bűncselekmény volt az elmúlt évben, 
nagyon szép eredményt mutat. 
- Sajátos helyzetben vagyok- mondta hozzászólásában dr. Pálinszki Antal, 
alpolgármester-, mivel 1994 óta vagyok fővárosi képviselő is. Így nemrégiben 
látogatóban voltam Gergényi Péter, budapesti főkapitány úrnál, ahol szintén 
értesülhettem arról, hogy lakótelepi rendőrség jön majd létre, ami nagyon sokat fog 
segíteni a XV. kerületben is, lévén az Újpalotai lakótelep is itt van. Köszönöm a 
munkájukat és további sikereket kívánok. 
- 13 éve dolgozik a Palotai Polgárőrség, azóta vagyunk gyakorlatban is 
együttműködésben az önkormányzattal és a rendőrséggel- szólt hozzá Tepliczky 
Miklós, a Palotai Polgárőrség elnöke. Nagyon sok közös eredményünk van a 
rendőrséggel; jelzéseket adunk feléjük, amit ők hasznosítani tudnak - például a 
lépcsőházi bűnözés visszaszorításával a lakosság biztonságérzete nő. Fontos 
feladatunk a játszótéri, az iskolai berendezések védelme. Ennek érdekében az 
iskolák vezetőivel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Nagy probléma még ezen 
kívül az illegális szemétlerakás, amit a rendőrökkel és a mezőőrökkel 
együttműködve szeretnénk megoldani. 
- Bűnügyi szempontból az elmúlt öt év eredményeit figyelembe véve sikeres évet 
zártunk - tette hozzá Galambos Ferenc, rendőr alezredes, a bűnügyi osztály 
vezetője, kapitányságvezető-helyettes. Sajnos, létszámhiánnyal küszködünk, de 
remélem, lesz megoldás, hiszen a fővárosban a 9. legnépesebb kerület a XV., s 
mivel új beruházások valósultak meg (Asia Center, China Markt) az elmúlt évben, 
így a problémák is hatványozódtak. 
- A közrendvédelmi osztály a kitűzött célokat elvégezte, csökkent a 
bűncselekmények száma, ami a jelenlévő rendőröknek is köszönhető- mondta 
Minyóczki Árpád, százados, a közrendvédelmi osztály vezetője. Az elfogás 
tekintetében a 8. helyen, az előállítás tekintetében a 7. helyen vagyunk a 
fővárosban. Korrupciós eljárást egyetlen rendőr ellen sem kellett indítani. 
Köszönöm a kollegák és a kerületi polgárőrség segítségét. 
Az állományülésen ezt követően Gergényi Péter, dandártábornok, Budapest 
rendőrfőkapitánya szólt a jelenlévőkhöz. 
- Egy jó kapitányságra jöttem - mondta a rendőrfőkapitány - a 2003. évet 
tisztességes eredményekkel zárta a XV. kerületi Rendőrkapitányság. A tavalyi 
munkát jónak értékelem: mindent megtettek a látható rendőrség érdekében, 
tisztességesen feldolgozták a bűncselekményeket. Ígérni csak annyit tudok a 
létszámmal kapcsolatosan, hogy a közrendvédelemről 2-3 főt át kell csoportosítani 
és a központi keretből 3-4 főt tudok én adni, miután befejeződik az iskolaév. Az 
állománybővítés nem áll módomban, mivel nincs miből. A BRFK idei 
költségvetéséből tisztességes összeg hiányzik. De amíg tavaly 560 millió forint 
mínusszal vettem át a rendőrséget, nullával zártam az évet. Felhívom figyelmüket, 
hogy jó gazdaként kell spórolni.Technikai fejlesztés szintén nem lesz az idén. Két 
dologra azonban mindig lesz pénz: bérre és benzinre. Nehéz év áll előttünk, azt 
azonban kérem, hogy minimum azon a szinten dolgozzanak az idén is, mint tavaly. 
Gondoljanak arra, hogy amikor az utcán állampolgárként vagy egyenruhában 
találkozik Önökkel a lakosság, akkor Önökön keresztül ítélik meg a BRFK 
munkáját. Mindent összevetve: büszke vagyok, hogy egy ilyen kapitányságot 
vezethetek 

 


