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A közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció célja 

 

 

 

Soroksár Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 

megfogalmazása, az önkormányzatiság elvére és az eddigi tapasztalatokra 

alapozva, a települési viszonyoknak megfelelően bűnmegelőzési modellek 

kialakítása, reális célok, illetve pioritások kijelölése és a hatékony megvalósítás 

módjának meghatározása. 

 

 

A koncepció jogi alapjai 

 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, melynek 8. §-ának első 

bekezdése a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást a települési 

önkormányzatok hatáskörébe utalta. A fentiek értelmében az 

önkormányzatoknak – a lehetőségeikhez mérten kell kialakítani a saját, a 

település sajátosságaihoz igazodó közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiát és 

gondoskodni kell a megvalósításáról. 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete meghatározza a 

települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát, melyben felhívja a rendőri 

és az önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös 

ellátására. 

 

Az Országgyűlés a 115/2003. (X.28.) OGY határozatával elfogadta a 

Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiáját (továbbiakban: stratégia). A 

dokumentum komplex módon tartalmazza a bűnmegelőzés feladatrendszerét, a 

társadalmi együttműködés fontosságát, a különböző területeken jelentkező 

problémák megoldása során. A fent említett stratégia hangsúlyozza, hogy a 

társadalmi bűnmegelőzési stratégia megvalósítása az önkormányzatok 

közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé. 
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BEVEZETŐ 

 

 

„A büntetés egyetlen célja a társadalom védelme, s ez nem érhető el terrorral, 

mert az emberi lélek a mind kegyetlenebbé való büntetés arányában 

mérgesedik.” 

       (Beccari: „A bűnökről és a büntetésekről”) 

 

 

Az emberiség a kezdetek óta küzd bűnei ellen azért, hogy félelem és 

kiszolgáltatottság nélkül élhessen, megőrizhesse közösségeinek integritását és 

biztosítsa azok rendezett működését. A bűn és bűnhődés dialektikája döntő 

befolyást gyakorolt a bűnügyi tudományok fejlődésére és a politizálás irányaira 

is, melynek folytán a szakadatlanul megújuló kriminalitás kezelésének igénye új 

stratégiákat szült. A közbiztonság védelmével kapcsolatos társadalomirányítási 

tapasztalatok, a helyi kommunitások rendfenntartásra irányuló évszázados 

törekvései történelmi léptékkel mérhető bizonyítékok sorával igazolják, hogy a 

rend, mint a közösségi javak egyik legfontosabbika, egyszersmind az igazgatás 

tárgyaik között is kiemelkedő jelentőséggel bír. Gyakorta hiába keresünk pontos 

válaszokat a bűn elvi okaira, nem tudunk mindig valósághű képet alkotni a 

bűnözés társadalmi hatásairól, sokszor nem vagyunk képesek arra, hogy a bűnt 

helyesen értelmezzük és a bűnösöket ésszerűen büntessük, továbbá hogy kellő 

időben és módon megbocsássunk. Bizonytalanságokkal, tévedésekkel 

szegélyezett úton járunk, a bűnözés megelőzésének gyakorta változó céljait és 

módjait követve. 

 

Mindezek a józan kétkedésre intő, optimistán borúlátó megjegyzések fontos 

kellékei a helyi közösségek életminőségét érintő stratégiai gondolkodásnak, 

hiszen a globalizáció és a posztmodern államfejlődés fejleményeként a XXI. 

százat első évtizedei az önkormányzatiság eszme – és hatókörének kiteljesedését 

ígérik. E változások az Európai Unióhoz való csatlakozáskor történnek meg, és 

a társadalom életének egyéb vonatkozása mellett érintik a közbiztonság és a 

bűnmegelőzés védelmének területeit is. 

 

„ Szabadság nem létezik biztonságérzet nélkül, ezért a bűnmegelőzésnek a 

politikai feladatok élcsoportjában kell helyet kapnia.” 

        ( Európai Konferencia, 1989.) 
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Az előremutató gondolkodás és céltudatos cselekvés érdekében közös nevezőre 

kell hoznunk a témával kapcsolatos elméleti ismereteket, a megelőzésben 

hatékonyan alkalmazható metodikákat, Soroksár lakosságának elvárásait és az 

önkormányzat cselekvőképességét.  

 

Fel kell karolni mindazok elkötelezettségét, egyéni feladatvállalását, akik a 

bűnmegelőzést szívügyüknek tekintik, a prevenciós terv alapot teremt a 

felkészüléshez és kielégíti azt a szakmai igényt, melynek alapján a társadalmi 

összefogás stratégiája kialakítható. 

 

A bűnmegelőzési stratégia – a helyi szintű közösségi igényeket megismerve – 

megtalálja az utat mindazokhoz, akik hozzáértéssel szeretnék megoldani a rájuk 

háruló közérdekű feladatokat. Fontos záloga az elképzelések megvalósításának, 

az összefogáson alapuló jövőkép megteremtésének. 

 

 

I. 

 

ALAPGONDOLATOK 

 

 
I/1. AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG ÉS A KÖZBIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

Az önkormányzatiság alapvető eleme, hogy a választópolgárok képviselőik útján 

dönthessenek a sorsukat, az életkörülményeiket meghatározó valamennyi helyi 

jelentőségű kérdésben, befolyásolva ezzel a saját, illetve a közösségeik 

biztonságát érintő kérdések megoldását is. 

Az önkormányzat testületeinek feladata ezen érdekek feltárásán túl a 

közbiztonságot, bűnmegelőzést érintő ügyek feltárása, a felmerülő problémák 

megfelelő helyre való tolmácsolása. 

 

Elsősorban az önkormányzati testületek feladata a bűnmegelőzési célok 

meghatározása. 

A különböző jogsértések, bűncselekmények okainak feltárása és a 

megelőzésükhöz, csökkentésükhöz szükséges javaslatok kidolgozása.  

Cél-, feladat- és eszközmeghatározás a prioritások kijelölése mellett, a 

képviselő-testület vonatkozó határozatainak végrehajtása az együttműködő 

partnerek bevonásával. 
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I/2. A BIZTONSÁG FOGALMI ELEMEI 

 

A biztonság adott időszakban és helyen a társadalmi együttélés rendjének jogi és 

egyéb eszközökkel szabályozott olyan tényleges helyzete, amelynek szintje, 

minősége egyértelműen jelzi az emberek életének, testi épségének, javainak és 

jogaik érvényesíthetőségének védettségi színvonalát. 

A közbiztonság ennél tágabb kategória, mindezek kivetítése a kisebb-nagyobb 

emberi közösségekre, településekre. 

A közbiztonság adott állapotának mérését erre kidolgozott statisztikai 

módszerekkel végzik, amelynek fókuszában elsősorban a tízezer lakosra jutó 

jogsértések számának és a felderítési eredményességnek a vizsgálata áll 

(objektív biztonság felmérése). 

Egy adott település tényleges biztonsági állapotának felmérése során talán az 

előbbieknél is fontosabb az, hogy a helyi lakosság hogyan vélekedik a részére 

szolgáltatott biztonság minőségéről, hogyan érzékeli és minősíti az őt érintő 

helyzetet. Ez az úgynevezett szubjektív biztonságérzet, amelynek vizsgálata és 

visszacsatolása az önkormányzati testületekhez újabb, a bűnmegelőzésre és a 

közbiztonság javítására irányuló döntéseket kell, hogy indukáljon. 

 

A helyi társadalmat és értékeit meg kell védeni a bűnözőktől, ezért a 

közbiztonság fontosságából és az önkormányzás lényegéből fakadóan 

rendelkeznünk kell Közbiztonsági és Bűnmegelőzőséi Koncepcióval. 

 

I/3.  A BŰNMEGELŐZÉS FOGALMA ÉS SZINTJEI 

 

Bár a kriminológia tudományában még nem alakult ki a fogalommal 

kapcsolatos, általánosan elfogadott álláspont, a jogsértések megelőzéseként 

fogható fel minden olyan tevékenység és alkalmazás (elsősorban technikai 

eszközök alkalmazása), amely a bűncselekmények számának csökkenését és a 

bűnelkövetési alkalmak lehetőségeinek visszaszorítását eredményezi. 

 

A bűnmegelőzésnek fontos eleme – bár hatástalanságának eredménye is egyben 

- az áldozatvédelmi kötelezettség, amely az állam kötelezettségvállalását és 

anyagi helytállását is jelenti minden olyan esetben, amikor az Alkotmányban is 

garantált jogai sérelmével az egyén, az állampolgár bűncselekmény áldozatává 

válik. A személyiség kialakulását közvetlenül befolyásoló „kis környezet” 

(mikromiliő) – a család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok – is 

befolyásolja a bűnözés mértékét, minőségét és formáját. 
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Elsődleges bűnmegelőzésről beszélünk akkor, amikor a bűnmegelőzésben 

érintett szervezetek, Önkormányzatok proaktivitásának (megelőző 

intézkedéseinek) alkalmazása a cél (makro- és mikrokörnyezet). 

 

A bűnmegelőzés második szintje a bűncselekmények felderítését és az abból 

levonható bűnmegelőzési következtetések értékelését, valamint a büntetőjogi 

felelősségrevonás eredményeképp a várható és a mások számára visszatartó 

erőt jelenti. Ide tartoznak mindazok a rendészeti és önkormányzati tájékoztatási 

eszközök, illetve ezek alkalmazása is, amelyek az áldozattá válás elkerülését 

célzó felvilágosító és tájékoztató (helyzeti jellegű prevenció) munkában öltenek 

testet. 

 

A harmadlagos bűnmegelőzés a büntetés-végrehajtási intézményekből 

kiszabadult bűnelkövetők reszocializációját, a társadalomba történő 

visszavezetésüket célozza meg. E folyamatban az elsődleges szereplő a pártfogói 

felügyelet rendszere, de komoly segítséget jelenthet részükre az önkormányzati 

közreműködés is, amely új munkahelyek teremtésével, közmunka-lehetőségek 

biztosításával segíti e folyamatot. 

 

A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni, az egyes 

területek nem moshatók össze! 

 Az okok és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami, 

önkormányzati és társadalmi feladat.  

Minden szervezet saját feladatkörében meghatározott tevékenységével járulhat 

hozzá a közbiztonság fejlesztéséhez. 

 

 

I/4. A BŰNMEGELŐZÉS TÁRSADALMI ESZKÖZEI 

 

 

1. A család-, gyermek- és ifjúságvédelem, az oktatás és nevelés, a sajátos 

társadalmi csoportok megelőzési célzatú védelmét biztosító 

szociálpolitika, az ehhez tartozó jog, intézményrendszer, valamint ezek 

alapján kialakult ellátások és szolgáltatások összessége. 

2. A megelőzést célzó öntevékeny állampolgári kezdeményezések. 

3. A vagyon- és gazdaságvédelemben érvényesülő, megelőzési tevékenység 

érdekében vagyonvédelmi szolgáltatások széleskörű bevezetése. 

4. A közvélemény tájékoztatása, propagandatevékenység. 
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II. 

 

HELYZETFELMÉRÉS 

 

 

II/1. A KERÜLET SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA, SAJÁTOSSÁGAI 

 

 

Soroksár Budapest déli részén, a Duna mellett, a főváros egyik külső 

kerületeként helyezkedik el. Területe 15,2 km², lélekszáma 22756 fő. 

Népsűrűsége a fővárosi átlagnál lényegesen alacsonyabb, csak 1497 fő/km². A 

lakosság eloszlása a beépítettségből következően nem egyenletes, 

természetszerűleg jóval magasabb a népsűrűség a lakótelepeken. A lakosság 

korösszetétele a fővárosi átlaggal megegyező, dacára annak, hogy az egyedül 

maradt, illetve a rendszeresen otthon tartózkodó időskorúak aránya viszonylag 

magas. Speciális elhelyezkedésű területrész a Molnár-sziget, amely hétvégi 

házas településszerkezetű, üdülőövezet jellegű. 

A regisztrált munkanélküliek száma Soroksáron havonta átlagosan csak mintegy 

300 fő, a munkanélküliek közel egynegyede a 25-40 éves korosztályból kerül ki. 

Az Önkormányzat a jövőben is kiemelt feladatának kell, hogy tekintse a 

munkanélküliek támogatását, és a beruházás-fejlesztések ösztönzésével tovább 

kell, hogy csökkentse számukat, nemcsak költségvetési okok miatt, hanem azért 

is, mert az önhibájukon kívül munkanélkülivé vált emberek a bűnözés 

szempontjából is sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. 

 

 

II/2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, ÉPÍTÉSZETI JELLEMZŐI 

 

 

Egyáltalán nem új felismerés az, hogy az épített környezet meghatározó a 

személyiségfejlődés szempontjából csakúgy, mint a kialakult személyiségek 

formálásában. Ez a szimbiotikus kölcsönhatás alapvetően befolyásolja az adott 

területen élő polgárok közérzetét és életminőségét egyaránt. 

Miután a lakókörnyezetnek és a közterületek rendezettségének a bűnelkövetések 

szempontjából is jelentős visszatartó ereje van, a jelenlegi helyzet felmérése és a 

további feladatok meghatározása különösen fontos kérdés. 

 

Soroksár kisvárosias, illetve kertvárosi jellegű, alapvetően családi házas 

településszerkezetű lakóterület. Városszerkezeti helyzetét meghatározzák azok a 

fő közlekedési útvonalak is, amelyek a kerületen keresztülhaladnak, illetve azt 
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érintik, átszelik. Ilyenek az autópályák (M5, M0), az 50-es főút bekötő szakasza, 

a vasút- és HÉV –vonal. 

 

E szempontból – a bűnmegelőzés területén – nem hagyható figyelmen kívül a 

Rendőrkapitányság beszámolójában vázolt, kriminalisztikai szempontból 

vizsgált településszerkezeti értékelése: 

 

„Az M5 autópálya illetékességi területünkön áthaladó szakasza mentén 

zöldmezős beruházással egy négyzetkilométert meghaladó területű 

bevásárlócentrum alakult ki, melynek nagyobb része Soroksáron…. terül el. Az 

alábbi táblázat illusztrálja ezen egybeépült övezet fontosabb objektumait és azok 

2003. évi forgalmát. 

 

 Vásárló Becsült kísérő Összesen 

Tesco 2,5 millió fő 1,2 millió fő 3,7 millió fő 

Auchan 3,5 millió fő 2,5 millió fő 6,0 millió fő 

Brico Store 0,4 millió fő 0,1 millió fő 0,5 millió fő 

Elektro Word 0,7 millió fő 0,4 millió fő 1,1 millió fő 

Nagybani Piac 1,5 millió fő 1,5 millió fő 3,0 millió fő 

Összesen: 8,6 millió fő 5,7 millió fő 14,3 millió fő 

 

 

A forgalomra vonatkozó adatokat közlő kereskedelmi egységeken kívül még ezen  

terület részét képezi a Hungarocamion telephelye, egy kamionterminál, az M5 

Autócentrum, egy Metro raktárbázis, egy McDonald’s Étterem és egy OMV 

benzinkút is. A területen a közeljövőben további két benzinkút átadására kerül 

sor. A fenti személyforgalom mellé – az adattal rendelkező egységek 

viszonylatában – 6 milliót jóval meghaladó gépkocsiforgalom járult. 

A bevásárlócentrumot az M5 autópálya szeli ketté, melybe az M0 autópálya is 

betorkollik.  

Az így kialakult bevásárló- és kereskedelmi övezet rendőri szempontból is külön 

elemzést tesz szükségessé. A 2003. évben a hatóságunk előtt ismertté vált 

bűncselekmények mintegy 12 %-át követték el itt. Az ismertté vált 

bűncselekmények százalékos részesedésénél jóval nagyobb arányú, napi rendőri 

igénybevételt hoz azonban magával…. 

A bevásárlóközpont és a XXIII. kerület régebbi, családi házas jellegű övezete 

között található a Szentlőrinci út mentén épült lakótelep, melyet a Soroksárt 

kettészelő vasútvonal választ el a kerülettől. 

A folyamatos ipari-kereskedelmi fejlesztések között külön kiemelendő a 

Soroksáron épülőfélben lévő Budapesti Intermodális Logisztikai Központ 

(BILK), amely egy négyzetkilométert meghaladó területen épül. 
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Három fő részre (projekt) bontható: 

 

 MÁV Soroksár-Terminál Pályaudvar 

Teherpályaudvar, forgalmi épületek. 

 BILK Kombiterminál 

Teljes mértékben átveszi Budapest-Józsefváros Konténerterminál és 

Budafok-Háros RO-LA terminál feladatait, központi gyűjtő és elosztó 

terminálként a hazai kombinált fuvarozás döntő részét. 

 BILK Logisztikai Terminál 

80 hektáron raktározás, logisztikai szolgáltatások. 

Ezen a területen kezdődik 2004. évben a Magyar Nemzeti Bank jelentős 

beruházása is. 

 

Bűnmegelőzési szempontból rendkívül fontos: 

 

- a lakóterületek tagolttá tétele, olyan zónák kialakítása, amelyek az 

épületek között „élősövények” vagy más építészeti határolók, például 

alacsony és ízléses kivitelű fakerítések, kordonok alkalmazásával 

nehezítik a bűnelkövetők gyors, elsősorban gépjárművel történő 

mozgását, 

- az átmenő forgalom lehetőség szerinti lassítása, ún. „fekvőrendőrök” 

alkalmazása, 

- az utcák vonzóbbá tétele parkok, pihenőhelyek, játszóterek 

kialakításával, 

- a városfejlesztési elképzelésekkel összhangban az építészeti 

engedélyezési eljárásokban érvényesíteni kell, hogy a bűnmegelőzési 

szempontú megoldások meghatározó szerephez jussanak. 

 

 

II/3. SOROKSÁR ÚTHÁLÓZATA ÉS KÖZVILÁGÍTÁSA 

 

Általánosságban megállapítható, hogy – a viszonylag újonnan beépített 

területek kivételével – a kerület úthálózata elöregedett, illetve az utcák nem 

megfelelő burkolatúak. 

A közlekedés korszerűsítését célzó elképzelések végrehajtását fel kell gyorsítani, 

és a fővárossal együttműködve lépéseket kell tenni az utcák szilárd útburkolattal 

történő ellátására, a főközlekedési útvonalak rekonstrukciójára és gondoskodni 

kell a balesetveszélyt is jelentő úthibák megszüntetéséről. 
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A közvilágítás kielégítő állapotúnak mondható, miután azonban a közbiztonság 

szempontjából ennek minősége és a területi ellátottság fontos, az egyes 

területeken az időszaki fejlesztésekre a lakosság jelzései, illetve igényei alapján 

kell intézkedni. 

 

III. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI 

STRATÉGIÁJA 

 

A jelen koncepcióban megfogalmazott bűnmegelőzési elképzelések, és a 

közbiztonság javítását célzó intézkedések megvalósítását a képviselő- testület 

olyan közügynek tekinti, amely nemcsak a kerület lakóinak nyugalmát és 

biztonságát jelentő körülmények megteremtését eredményezi, hanem 

összhangban van az Európai Unió Városi Chartájának deklarációjával is, 

miszerint „az európai állampolgároknak joguk van a biztonságos és lehetőség 

szerint a bűnözéstől, az erőszakos cselekményektől és az agressziótól mentes 

településen élni.” 

A stratégia fontos részét képezi, hogy az önkormányzat megismerhesse azokat a 

tényezőket, amelyek a kerület lakosságának biztonságérzetét negatívan 

befolyásolják. A kerületi Rendőrkapitányság évente beszámolót készít, amely 

többek között tartalmazza a kerületben előforduló bűncselekmények – fajtánként 

és elkövetői körök szerinti – megoszlását. A kapitányság által negyedévente a 

képviselőkhöz eljuttatott kimutatás pontos keresztmetszetet ad a kiemelt 

bűncselekmények számáról, választókörzetenkénti bontásban. 

 

A kerületi Rendőrkapitányság a célrarendeltségét és feladatait meghatározó 

törvény rendelkezései folytán végez bűnmegelőzési tevékenységet is, hiszen a 

jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a rendőrség feladata a 

bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése. 

E hármas feladatrendszernek a kapitányság, illetve a soroksári rendőrőrs 

személyi, tárgyi és technikai feltételeihez mérten alapvetően jó szinten felel meg. 

Az önkormányzat szervei és a rendőri szervek között az együttműködés jó 

színvonalú és folyamatos, a kerületi kapitányság éves beszámolóit a képviselő-

testület elfogadta. 

 

A soroksári önkormányzatnak ezen a területen fokoznia kell azokat az 

erőfeszítéseit, amelyek mindenekelőtt a kerület lakosságának az eddigieknél 

szélesebb körű és alaposabb tájékoztatását kell, hogy jelentsék a kerületben 

folyó bűnmegelőzési munkáról és annak eredményeiről. Az eddigieknél jobban ki 

kell használni a havonta megjelenő önkormányzati lap által kínált lehetőségeket, 
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abban állandó rovatot kell nyitni, amelyben a bűnüldözés és a bűnmegelőzés 

terén elért eredmények kell, hogy helyet kapjanak. 

a kábeltelevíziós szolgáltatás végleges kiépítését követően meg kell keresni 

annak lehetőségét, hogy a Bűnmegelőzési Centrum koordinatív 

szerepvállalásával mód nyíljék rendszeres bűnmegelőzési tárgyú helyi műsorok 

sugárzásra. 

 

Az önkormányzat ez évben indította útjára: Soroksár Biztonságáért 

Bűnmegelőzési kiadványsorozatát: „Nyári vakáció”, „Szomszédok Egymásért 

Mozgalom” és „Biztonságos Ősz” címmel, amelyek hasznos tanácsokkal látják 

el kerületünk iskolás tanulóit és a felnőtt lakosságot. Az önkormányzat 

gondoskodik arról, hogy ezek a kiadványok Soroksár lakosságához a szükséges 

példányszámban ingyenesen eljuthassanak és biztosítja azt is, hogy a 

kiadványsorozat további, aktuális bűnmegelőzési információkat tartalmazó 

darabjai is elkészülhessenek. Mindenekelőtt az a tájékoztató, amely a 

bűncselekmény áldozatává vált polgároknak nyújt segítséget abban, hogy 

bekövetkezett káraik enyhítésére milyen eszközök állnak rendelkezésükre. 

 

A bűnmegelőzésben és a köznyugalom fenntartásában fontos szerepe van a 

Soroksári Polgárőr Egyesületnek is. Működésének előnyeit az önkormányzatnak 

különféle okok miatt ez ideig kiaknáznia teljes mértékben nem sikerült. 

 

 

III/1. A BŰNMEGELŐZÉS MEGVALÓSULÁSI TERÜLETEI 

 

 

A) A bűnözővé válás megelőzése 

B) A bűncselekmények áldozatává, sértettjévé válás megelőzése 

C) A bűnelkövetési alkalmak csökkentése 

 

A) A bűnözést felfoghatjuk úgy is, mint letérést a gyermeki ártatlanság földjéről, 

a felnőttkori jogtisztelők útjára vezető ösvényről. 

 

Bűnözőnek nem születik senki, hanem azzá válhat. Ebben a folyamatban 

meghatározó a család, a társadalmi tanulás, az uralkodó értékrend kialakulása, 

az egyén szocializációja. 

Elemzett adatok mutatnak rá, hogy az egyes ember iskolázottsága és a bűnözői 

tevékenység, a bűnelkövetővé válás között összefüggés állapítható meg. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a felnövekvő gyermekekre, az ifjúságra. Elő kell 

segíteni a helyes egyéni értékrend kialakítását. Fokozott figyelmet kell fordítani 

az iskolából gyakran hiányzó, csavargó gyermekekre. E területen 
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elengedhetetlen a rendőrség, a gyámhatóság és a családvédelmi központ és a 

tanintézetek együttműködése. 

 

Folyamatosan monitorozni kell a deviáns magatartást tanúsító, pozitív idea 

hiányát tükröző családi körülményekben élő gyermekek körülményeit. Az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően közvetlen támogatást kell biztosítani a kereseti 

nehézségekkel küzdő családok támogatására. 

 

 

Az oktatási intézmények oktatási rendjébe be kell építeni a felvilágosítást, az 

információ átadását a bűncselekmények elkövetéséhez vezető útról, a 

következményekről, a káros szenvedélyek kialakulásának módjáról, veszélyéről. 

Ki kell dolgozni a korosztályokhoz igazodó tematikát. 

 

A világ több pontján sikeresen kerül alkalmazásra a gyermekek szabadidejének 

kulturális és sporttevékenységgel való teljes kitöltése, a csellengő magatartás ily 

módon való megelőzése. Az időszakos, délutáni néhány, szakkör jellegű 

tevékenység önmagában nem elég. 

 

Meg kell vizsgálni az önkormányzat Molnár-szigeti telepének 

„Szabadidőközpont” – tá való kialakításának lehetőségét. A Táncsics Mihály 

Művelődési Ház programjait a kerületi fiatalok ily módon való bevonáshoz kell 

igazítani. A Szentlőrinci úti lakótelep vonatkozásában is fel kell térképezni 

annak lehetőségét, hogy az újtelepen élők számára a bűnözővé válás 

megelőzésére milyen lehetőség nyílik. Szabadidős programok biztosítására 

található-e, kialakítható-e megfelelő helyiség.  

 

Meg kell teremteni egy, az éjszakában nyúló, „Évszaktól-mentes” sportolás 

lehetőségét. (Ilyen lehet pld. az ingyenes asztalitenisz.) 

 

 

B) Az állami büntető igazságszolgáltatás – amellett, hogy jogérvényesítési  

     lehetőséget biztosít a sértetteknek – elsősorban a bűnelkövetőkre  

     összpontosít. 

 

 

A segítségnyújtásnak a sértetti kör felé való anyagi támogatáson túlmutatónak 

kell lenni, át kell fogni az ismételt áldozattá válás lehetőségeinek csökkenését, 

megelőzését. Soroksár lakóit meg kell ismertetni a tényleges közbiztonság 

helyzetével, a felismerés, a megelőzés lehetőségeivel. 
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Meg kell vizsgálni az állam kárenyhítési körén eső, krízishelyzetbe került 

áldozatok megsegítésének lehetőségét. E téren az önkormányzat kutassa fel és 

ismertesse meg mindazon civil szervezeteket, alapítványokat, amelyek e téren a 

kerület lakosságát is támogatni tudják. 

 

A veszélyeztetettek körében kiemelt felvilágosítást kell végezni – fórumok, 

kiadványok, aktivisták alkalmazásával – a gyermekek, nők és időskorúak között. 

 

 

C) A bűnmegelőzés rendszerében külön figyelmet kell fordítani a bűnre csábító 

 

 

    alkalmak csökkentésére, meg kell nehezíteni, hogy a bűnös magatartás valóra  

    válhasson. 

 

A megelőző intézkedések meghatározása során oda kell figyelni, hogy a 

bevezetett eljárások hatására ne a kerület egyik részéből a másikba tevődjenek 

át a „nemkívánatos” jelenségek. 

A bűnözésnek és egyéb szabálysértéseknek csábító környezetet jelent a 

rendezetlenség, a kulturált környezet hiánya. 

 

Folyamatossá kell tenni a parkok, játszóterek, egyéb közterületek gondozását, a 

közvilágítás hibáinak kijavítását, a rongálódásból, elhasználódásból adódó 

pótlásokat, javításokat. 

 

Fórumokon, kiadványokban kell népszerűsíteni azokat a mechanikus és egyéb 

biztonsági eszközöket, rendszereket, amelyek akadályozzák a bűncselekmények 

bekövetkezését. 

 

 

III/2. A BŰNMEGELŐZÉS MEGVALÓSULÁSI TERÜLETEINEK  

         KÖZVETLEN FELADATAI 

 

A bűnmegelőzési koncepció keretei igénylik a közvetlen intézményi és személyi 

felelősségrendszer meghatározását. 

 

 

A. A főváros más kerületeinek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közterületi 

jogsértések és bűncselekmények visszaszorításában jelentős szerepe 

lehet a térfelügyeleti rendszerek telepítésének. Az önkormányzat e 

megállapításokkal alapvetően egyetért, ezért ilyen rendszerek 

alkalmazását tervezi az egyes közterületi műtárgyak, illetve a 
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köznyugalom védelmére a Hősök terén, a Molnár-sziget közúti 

bejáratánál, illetve a lakótelepen. 

 

B. A köznyugalom védelmének érdekében, kontingens-szerű távfelügyeleti 

lehetőség megvásárlásával, ily módon a kerület lakosainak 

költségkímélőbb továbbközvetítésével az önkormányzat támogatja a 

riasztórendszerek és azok távfelügyeletének elterjedését, alkalmazását. 

 

C. Az önkormányzat kiemelten fontosnak tekinti a Rendőrkapitánysággal, 

illetve a Rendőrőrssel való együttműködést, a feladatok összehangolását. 

 

D. Az önkormányzat ugyancsak kiemelten fontosnak tartja, hogy a 

Szomszédok Egymásért Mozgalom keretei között olyan szomszédfigyelő 

sejtek alakuljanak, amelyek alkalmasak különféle egyszerű 

jelzőrendszerek működtetésével arra, hogy az egymás személyét vagy 

javait ért támadás esetén kölcsönösen értesíthessék egymást, illetve a 

rendőrséget. 

 

E. A koncepció fontos része a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság 

létrehozása és munkájának szüksége. Ennek a működését több 

alternatíva közül lehet és kell majd eldöntenie a képviselő-testületnek. 

  

 I. Önálló Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság segítse-e a  

              koncepcióban foglaltakat úgy, hogy a biztosság tagjait a képviselő- 

             testület tagjaiból kell létrehozni, amelynek munkájába – rendes  

             tagként – be kell vonni a soroksári Rendőrőrs parancsnokát. 

vagy 

 

 II. A jelenlegi Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Közbiztonsági  

               Bizottság elnevezését kell módosítani, amely tükrözi a                  

               közbiztonság és bűnmegelőzés fontosságát. Azaz, a jelenlegi   

               elnevezés s következőképpen módosulna: Közbiztonsági,  

               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság. S így az elnevezés   

               mellett munkájuk is tükrözné a közbiztonság és bűnmegelőzés  

               fontosságát a bizottság munkájában. 

 

F. Felül kell vizsgálni a Soroksági Polgárőr Egyesület és az önkormányzat 

kapcsolatát, hogy a polgárőrség alkalmassá váljék arra, hogy a kerület 

lakosságának érdekében végzendő munkáját zavartalanul végezhesse, 

önként vállalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Minderre azért van 

szükség, mert a Polgárőr Egyesület részben működik, részen nem 

működik. A Millennium-telepen jól működik, viszont Soroksár egyéb 
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területein jelenleg nem működik a polgárőrség, ezért kell az 

együttműködést felújítani, rendezni és kiszélesíteni. 

 

G. Támogatni kell a Vízi Polgárőr Egyesület megalakítását, amely 

elsősorban a Molnár-sziget biztonságát lesz hivatott javítani, és amely 

alkalmas arra is, hogy a vízi közlekedés szabályainak betartását 

felügyelje és az esetlegesen szükséges mentési feladatokat elvégezhesse. 

 

H.  Megfelelő önkormányzati helyiség kijelölésével és kialakításával létre 

kell hozni a Soroksári Bűnmegelőzési Centrumot, amely a 

vagyonvédelmi tanácsadáson és szolgáltatásokon túl lehetőséget biztosít 

a bűnmegelőzési  bizottság működésére is, melynek vezetője koordinálja  

a kerület minden olyan tevékenységét, szervezetét, akik részt vesznek a 

közbiztonság és bűnmegelőzés bármely területén. 

 

I. Önkormányzati státus biztosításával létre kell hozni a bűnmegelőzési, 

közbiztonsági referensi munkakört. 

 

J. Miután a kerületben jelentős a zöld és a mezőgazdasági művelésre 

alkalmas területek nagysága, a mezőőri szolgálatnak fokozott figyelmet 

kell fordítania ezek bűnmegelőzési szempontú ellenőrzésére, ideértve a 

környezetkárosítás és környezetszennyezés megelőzésére irányuló 

intézkedések alkalmazását is.  

 

K. Az eddigiekhez hasonlóan anyagi és szakmai értelemben egyaránt 

támaszkodni kell a különféle civil szervezetek bűnmegelőzés terén 

kifejtett munkájára, különös tekintettel az azonos célokat képviselő és 

támogató alapítványokra azok baráti körére. 

 

L. Az önkormányzat gyermek- és ifjúságpolitikai koncepciójának 

megfelelően – lehetőleg a Bűnmegelőzési Centrum keretei között – 

kiemelten kell kezelni a koncepcióban megfogalmazott célok 

megvalósulását, elsősorban a drogprevenció és a D.A.D.A. program 

feladatrendszerét. 

 

M.  A jelen koncepcióban vázolt elképzelések elfogadása és a feladatok 

megoldása, végrehajtása csak széleskörű együttműködésen alapulhat, 

ezért a jövőre nézve a képviselő-testület kiemelt feladatként kezeli a 

bűnmegelőzésben érintett valamennyi szervezet együttműködésének 

szükségességét, annak erősítését és a rendszeres párbeszédet a 

rendőrséggel, az oktatási- és társintézményekkel, továbbá a társadalmi 

és civil szervezetekkel, az önkéntes közreműködőkkel. 
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„ Az én házam – az én váram, tartja a mondás. A vár persze csak akkor védi 

meg az oltalmába húzódó embert, ha az is védi a várat. Igazi tartalommal – 

tágabb értelemben – azonban csak akkor telítődik, ez a népi mondás, ha 

széleskörű helyi összefogással szervezzük meg azt a védelmet, amely 

valamennyiünk számára sokkal biztonságosabb lakókörnyezet, egy élhetőbb 

világ kialakulását eredményezi.” 

 

         (dr. Kopácsi Sándor) 
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Cselekvési terv tárgy: 

 

A Cselekvési Terv a XXIII. ker. Soroksár közbiztonságának javítására készül 

a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció szerves részeként. 

 

Cselekvési terv = a közbiztonság megteremtését vagy legalábbis a javítását 

szolgáló lépések sorozata. 

 

A cselekvési terv kiinduló pontja a közbiztonság. A XXIII. kerület cselekvési 

terve = a kerület biztonsága érdekében tett intézkedések összessége. 

 

„A bűnmegelőzés ugyanis a közbiztonságot szolgálja: amely azt jelenti, hogy 

az állampolgárok jogaikat és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül 

érvényesíthetik. A közbiztonság a megélhetés, a szociális, az egészségügyi, a 

kulturális ellátottsághoz való jogot is jelenti, a köz- és a magánélet 

harmóniájára való törekvés, és nem utolsó sorban a demokratikus társadalom 

morális követelményeihez való alkalmazkodást.” – olvashatjuk Dr. Lampert 

Mónika Bűnmegelőzési ajánlások önkormányzatoknak című írásában 

(Országos Bűnmegelőzési Központ 2003). 

 

Mindezek alapján mondhatjuk, hogy Soroksár cselekvési tervének célja: 

konkrét intézkedések megtétele a kerület biztonsága érdekében. 

 

Az önkormányzati bűnmegelőzési eszközök 

 

a kerületi önkormányzat bűnmegelőzési eszközeinek kialakításánál, az 

önkormányzati működés fejlesztési elképzeléseinél, a hosszú- és rövid távú 

tervezésnél a közbiztonságot érintően három fő dologra kell koncentrálni: 

- minden eszközzel segíteni kell annak megakadályozását, hogy a kerületi 

lakosok (és nem kerületi lakosok) sértetté váljanak, 

- meg kell mindent tenni annak megakadályozása érdekében, hogy 

„megérje” a kerületben bűncselekményt elkövetni, és végül, 

- bűncselekmények esetén, pedig mindent el kell követni a bekövetkezett 

károk enyhítésére, „jóvátételére”. 

 

Az önkormányzati bűnmegelőzés általános kérdései 

a) Mit akarok elérni, mit kell elérni? 

b) Hogyan akarom, hogyan lehet elérni? 

c) Kiket érintően valósítom meg a kitűzött célokat? 
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d) Mely területen kell megvalósítani a kitűzött célokat? 

e) Meddig, mikor kell megvalósítani a kitűzött célokat? 

A beavatkozás lehetőségei: 

1. Szituatív megelőzés 

2. Bűnelkövetéstől visszatartás 

3. Bűnismétlés veszélye 

4. Középtávú megelőzés 

5. Hosszú távú stratégia 

 

Mindezen feladatok közép- és hosszú távú stratégiájának és a fent felsorolt 

feladatok részletes kidolgozásának érdekében létre kell hozni kerületünkben a 

Bűnmegelőzési Centrumot, röviden BMC intézményét. 

 

- irodahelyiségek kialakítása 

- személyi és tárgyi feltételek, vezetői státusz létrehozása 

 

Határidő: 2004. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Bűnmegelőzési Centrum feladatai 

 

- szervezeti és működési szabályzatának megírása 

- szakmai program;rövid-, közép- és hosszú távú stratégiai terv kidolgozása 

- BMC munkaprogramjának összeállítása 

 

Határidő: 2005. március 31. 

Felelős: BMC 

 

Közbiztonsági, bűnmegelőzési referensi státusz létrehozása 

 

- munkakörének, feladatának megállapítása 

 

Határidő: 2005. január 1. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Térfigyelőrendszer kiépítése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Kontingens-szerű távfelügyeleti rendszer megszervezése, továbbértékesítése 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: BMC 

Polgárőrség szervezeteinek összefogása 

 

- tevékenységük felülvizsgálata 

- vízi polgárőrség létrejöttének ösztönzése 

- önkéntes polgárőrök munkájának segítése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: BMC 

 

SZEM mozgalom erősítése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: BMC 

 

Önkormányzati Vagyonvédelem 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

Közbiztonsági pályázatok 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: BMC 

 

Bűnmegelőzési kiadványok írása, szerkesztése 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: BMC 

 

2005. évi feladatterv elkészítése 

 

Határidő: 2005. október 31. 

Felelős: BMC 
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MELLÉKLETEK 
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1.számú melléklet 

 

Képviselők 

 
 

Atkári Győző    5. sz. választókerület 

 

Barabás Tibor    4. sz. választókerület 

 

Barabás Tiborné    listás – MSZP-SZDSZ 

 

Farkas Kálmán    listás – MSZP-SZDSZ 

 

Fuchs Gyula    6. sz. választókerület 

 

Jeszenszky Rózsa    listás – CIVIL EGYESÜLET 

 

Kalocsai Erika    listás – ROMA KOMPENZÁCIÓS 

 

Kivágó Ivánné    1. sz. választókerület 

 

Kolosi Ferenc    7. sz. választókerület 

 

Koltainé Laki Ildikó   listás – FIDESZ 

 

Mezei József    2. sz. választókerület 

 

Mikó Imre     3 sz. választókerület 

 

Réti Béla Gábor    10.sz választókerület 

 

Seres Béla     listás – CIVIL EGYESÜLET 

 

Szrimácz Ferenc    8. sz. választókerület 

 

Tüskés Józsefné    9. sz. választókerület 

 

Unyi János Antal    listás – ÖSE 

 

Várhegyi Magdolna   listás – MSZP-SZDSZ 
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Zwick József    listás – NÉMET KOMPENZÁCIÓS 

 

2. sz. melléklet 

 

Iskolák 

 

 

 
Fekete István Általános Iskola 

 

Igazgató: Horváth Lászlóné 

1237 Budapest, Nyír u. 22. 

 

Grassalkovich Antal Általános Iskola 

 

Igazgató: Folberth Tamásné 

1239 Budapest, Hősök tere 18-20. 

 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

 

Igazgató: Őrfi Árpádné 

1239 Budapest, Sodronyos u. 28. 

 

Páneurópa Általános Iskola 

 

Igazgató: Renner Ferencné 

1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25-33. 

 

Török Flóris Általános Iskola 

 

Igazgató: Popovicsné Csintalan Éva 

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 6-8. 

 

Galambos János Zeneiskola 

 

Igazgató: Jakab Gedeon 

1239 Budapest, Grassalkovich út 169. 
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3.sz. mellékelt 

 

Civil szervezetek és egyesületek 

 
1. Soroksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesülete  Geiger Ferenc 

 

2. ’56-os Magyarok Világszövetsége XXIII.kerületi  Seres György 

     Szervezete 

 

3. ’56-os Szövetség XXIII. kerületi Szervezete   Hajduk János 

 

4. 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat    Nagy Ákos 

 

5. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérült Egyesület   Zöld Jánosné 

 

6. Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete    Mikó Imréné 

 

7. Független Honvéd Hagyományőrző Szövetség   Kirnbauer Mihály 

 

8. Független Magyar Ifjúság Soroksári Szervezete   Sepsey Zoltán 

 

9. Független Női Szövetség Soroksárért    Halász Jánosné 

 

10. Galéria ’13 Baráti Társaság     Dr. Deák Péter 

 

11. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák   Dóra Ferenc 

      Országos Nemzeti Szövetsége 

 

12. Harmónia Háza (Dél-pesti) Hagyományőrző és    Tóth Csaba 

      Természetvédő Egyesület 

 

13. Zöldek és Háztulajdonosok Egyesülete Soroksári  Lébenguth Tamás 

      Szervezete 

 

14. Ifjú Szocialisták Soroksár Ifjúságáért    Ifj. Juhász Ferenc 

 

15. Molnár-szigeti Horgászegyesület    Keresztény Miklós 

 

16. MszOSz XXIII. kerületi Szervezete    Barabás Tiborné 

 

17. Német Nemzetiségi Kultúregyesület    Pálné Hoffmann Krisztina 

 

18. Nemzeti Szövetség Soroksárért     Jelenik Vendel 

 

19. Pe-So Baráti Kör       Joó Lajos 
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20. Rozmaring Nyugdíjas Klub     Nieder Rudolfné 

 

21. Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Egyesület   Barabás Tibor 

 

22. Soroksári Fehérasztal Társaság     Dr. Bajusz Ferenc 

 

23. Soroksári Hagyományokat Őrző Vegyes Dalkör  Roth Jakab 

 

24. Soroksári Gazdakör      Günther Ferenc 

 

25. Soroksári Hagyományokat Őrző Vegyes Dalkör  Roth Jakab 

 

26. Soroksári Ifjúsági Klub      ifj. Fáber Károly 

 

27. Soroksári Karitasz Alapítvány     Szerencsés Zsolt 

 

28. Soroksári Kiskertbarátok Köre     Herling Ferenc 

 

29. Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete    Krassóvári Károlyné 

 

30. Soroksári Németh Klub      Hetényi Árpád 

 

31. Soroksári Nőegylet      Váradi Antalné 

 

32. Soroksári Nyugdíjas Klub     Barabás Tiborné 

 

33. Soroksári Pedagógus Klub Egyesület    Füleki Gáborné 

 

34. Soroksári Pedagógusok Szakszervezete    Jeszenszky Rózsa 

 

35. Soroksári Tenisztanoda      Erdei Csaba 

 

36. Soroksári Vállalkozók Szövetsége    Marsi László 

 

37. Soroksári Városvédő Egyesület     Román János 

 

38. Soroksári Zenei Egyesület     Szrimácz Ferenc 

 

39. Soroksár-Újtelepi Idősek Egymásért Egyesület   Nógrádi Józsefné 

 

40. Soroksári Férfi Népdalkör     Weiszné Havasi Krisztina 

 

41. Soroksári Schneidig Klub     Váradi Antal 

 

42. Soroksári Polgári Körök      Geigerné Moldvai Mariann 

 

43. XXIII. ker. Fejlesztéséért- Együtt Soroksárért Egyesület Dr. Farkasfalvi József 

 

44. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat    Varga Szimeon 
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45. Club XXIII. Soroksár      Hornyák Ervin 

 

46. Egészséges Életért Torna      Hertlein Ferencné 

 

47. Fiatal Baloldal- Ifjú Szocialisták Soroksári Szervezete  Kiss Jenő 

 

48. Nemzeti Szövetség Magyarországért    Thebery Zita 

 

49. Német Kisebbségi Önkormányzat    Ullmann Mihály 

 

50. Pacsirta Klub Egyesület      Friedrich Antalné 

 

51. Polgári Szövetség Soroksárét Egyesület    Atkári Győző 

 

52. Roma Kisebbségi Önkormányzat    Kalocsai Erika 

 

53. Soroksári Bolgár Hagyományőrző Egyesület   Varga Szimeon 

 

54. Soroksári Fiatalok az Esélyegyenlőségéért    Verebély Dávid 

 

55. Összefogás Soroksárért Egyesület    Unyi János Antal 

 

56. Soroksári Svábok Független Egyesülete    Zwick József 

 

57. Soroksári Védegylet Egyesület     Kubatov Gábor 

 

58. Soroksári Vidám Favágók Egyesület    Váradi Lászlóné 

 

59. Soroksári Társaskör Egyesület     Benke Gáborné 

 

60. Jobbik Magyarországért Mozgalom    Nagy András 
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4.sz. melléklet 

 

Alapítványok 
      

 

 

 

Klébl Márton „Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért” 

Közalapítvány 

 

Elnök: Ferenczné Barabás Diána 

Számlaszám: 11720001-20168496 

 

Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 

 

Elnök: Geiger Ferenc 

Számlaszám: 11720018-20163996 

 

Soroksár Sportjáért Közalapítvány 

 

Elnök: Kratochvila János 

Számlaszám: 11720018-20300766 

 

Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

 

Elnök: Nau Ferenc 

Számlaszám: 11720001-20170181 

 

Soroksári Dunáért Közalapítvány 

 

Elnök: Szrimácz Ferenc 

Számlaszáma: 11720018-20301303 

 

Soroksár Művészeti Oktatásáért Közalapítvány 

 

Elnök: Stark György 

Számlaszám: 11720001-20201966 
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5.sz. melléklet 

 

 

 

A BŰNÜGYI SZAKTERÜLET FŐ SZÁMADATAI 
 

 

 

 

XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Pesterzsébet Soroksár Összesen: 

A kapitányságon 2003-ban iktatott 

bűnügyek száma 
2315 900 3215 

2002. évről áthozott bűnügyek száma 309 86 385 

2004. évre átvitt bűnügyek száma 318 86 404 

Ismeretlen tettes ellen indult eljárások 

száma 
1840 545 2385 

Elkövető felderítetlensége miatt 

felfüggesztett és megszüntetett 

nyomozások száma 

  1639 

Ismeretlen tetteses felderítések száma 283 463 746 

Ismert és ismeretlen tetteses lopások 

száma 
1094 452 1546 

Betöréses lopások száma 334 102 436 

Ebből lakásbetörés 244 48 292 

Betöréses lopások felderítésének száma 28 11 39 

Rablások száma 33 9 42 

Rablások felderítésének száma   4 

Szgk. lopások, feltörések és jármű 

önkényes elvétele 
495 129 624 

Ebből személygépkocsi lopás 187 41 228 

Szgk. lopások, feltörések és 

járm.önk.elv. felderítések száma 
  45 

Személy elleni bűncselekmények száma 78 21 99 

Közlekedési bűncselekmények száma 51 27 78 

Garázdaság bűncselekmények száma 52 11 63 

Nyomozáseredményességi mutató 

alakulása 2003-ban 
  48 
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6.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

AZ ISMERTTÉ VÁLT BŰNELKÖVETŐK 

 

 

(számának, nem-, kor-, és állampolgárság szerinti megoszlásának kimutatása 

2003. évben a Soroksári Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELKÖVETŐK 

SZÁMA 

FIATALKORÚA

K SZÁMA 

GYERMEKKORÚAK 

SZÁMA 

KÜLFÖLDI 

ELKÖVETŐK 

SZÁMA 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

 256 87 5 2 1 - 6 4 

Össz 343 7 1 10 
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7.sz. melléklet 

 

 

894

1159
1063

1387

 
 

 

 

 

 

 

34,3 34,0 35,2

48,0

 




