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Tisztelt Alelnök Úr!

„Térképen a budapesti betörések?” címmel, az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42.* (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr . Pintér Sándo r
belügyminiszter úrhoz .

A választ	 írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Nemzet című országos napilap 2012. április 19-i számában megjelent egy igen
megdöbbentő , aggodalomra és egyúttal haladéktalan intézkedésre okot adó publikáció .

Az írás „Térképen a fővárosi betörések” címmel a közbiztonság helyzetéről, azon belül a
lakásbetörések arányának alakulásáról közöl adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH )
és a Belügyminisztérium adatai alapján, Budapest főváros tekintetében.

A cikk önmagában a betörések teljes lakásállományhoz viszonyított azon nem várt stádiumá t
elemzi, miszerint az elkövetések gyakorisága nem áll egyenes arányban az ingatlano k
értékével és a tulajdonosok vagyoni helyzetével . A hivatkozott, az FHB Bank által készített —
a KSH és a Belügyminisztérium adataira támaszkodó - otthontérkép arra világít rá, hogy
Budapesten belül Kőbányán, Felsőrákoson, Kispesten, Soroksáron és a II . kerületben a
legmagasabb a lakásbetörések száma . (Kiegészítve ezt a ténymegállapítást azzal a
nyugtalanító gondolattal, hogy a lakóknak „ezekben a városrészekben kell a legnagyob b
eséllyel számítaniuk arra, hogy betörők látogatnak el otthonukba.”)

Sajnálatos módon a teljes média által górcső alá vett téma nem csupán azt emeli ki, hogy a II .
kerület kiemelten érintett e bűncselekmények által a fővárosban, hanem egyúttal azt is, hog y
meglepő módon, a szomszédos kerületek — a XII. és a III. — közbiztonsági helyzet e
szembetűnően kedvezőbb.
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A felmérések adatainak összegzéséb ő l leszűrhető extremitás pedig nem csupán váratlansága
okán kelt megdöbbenést, hanem a „személyes érintettség” végett is, hiszen a kerüle t
polgármestereként számos olyan intézkedés kezdeményezésében és döntés meghozatalában
működtem közre, amelyek egytől egyig a közbiztonság javítását szolgálták/szolgálják .

A kerületi rendőrkapitányság állományának b ővítését elősegítendő , Önkormányzatunk
összesen 9 bérlakásra biztosított térítésmentesen bérlőkijelölési jogot a Budapesti Rendőr-
főkapitányság (BRFK) részére, további 5 önkormányzati tulajdonú lakás pedig belügy i
rendelkezésű és bérlőkijelölési jogú bérlakásként szerepel a BRFK nyilvántartásában. Ezen
túlmenően Képviselő-testületünk 3 önkormányzati lakást adott bérbe szociális alapon II .
kerületi rendőrök részére, így tehát mindösszesen 17 lakás ingatlannal és közel 20 éve s
partnerséggel működünk közre a rendőrség hivatásos állományú tagjai lakhatás i
lehetőségeinek támogatásában . Tesszük mindezt azon megfontolásból is, hogy ösztönözzük
a rendőröket a kerületben történő munkavállalásra, a vezet őket pedig az állomány bővítésére .

A közbiztonsági mutatók javítását megcélozva jött létre az 1991-ben bejegyzésre kerül t
Budapest TI . Kerületi Közbiztonsági Alapítvány (Alapítvány), amely szervezet a társadalo m
és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a közrend és közlekedésbiztonsá g
védelmét szolgáló közhasznú tevékenységet folytat .

Az Alapítvány céljai a teljesség igénye nélkül :
a II. kerületi Rendőrkapitányság eszközeinek és járműállományának korszerűsítése,
fejlesztése, bővítése,
a kerület rendőri állományának rendszeres anyagi ösztönzése, jutalmazása ,
a rendőrség és az Önkormányzat bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges
pénzügyi feltételek javítása,
a kerületben működő polgárőr szervezetek támogatása .

Az Alapítvány részére Önkormányzatunk éves szinten közel tízmillió forint anyagi
támogatást biztosít céljai megvalósításához.

Szintén a bűnmegelőzés érdekében döntöttünk 2011-ben a pesthidegkúti városrészbe n
Közbiztonsági Állomás létrehozásáról, amely egy, az Önkormányzat tulajdonában álló épület
átalakításával biztosít ideális elhelyezést egy városrendészeti-rend őrségi-polgárőr összevont
rendészeti központ számára. A közrend védelmének és a közbiztonság megteremtésének
alapvető igénye indította el a folyamatot, amely a helyi adottságokkal, igényekkel és az
azokkal egyaránt koherens célrendszerrel valóban eredményes intézkedéssé válhat a z
elkövetések számának csökkentésében . A rendészeti központban 5 fő kerületi városrendész
kap munkaállomást, akik közül állandóan 3 fő 24 órában teljesít szolgálatot . A
Városrendészet mellett valamennyi kerületi polgárőr szervezet által igénybe vehető
irodahelyiséget alakítunk ki, illetőleg az épület egy része rendőrségi helyiségcsoportként
összesen 8 rendőr állomáshelyéül szolgál majd, ami a váltásokkal 2 fó állandó jelenlété t
teremti meg Pesthidegkút területén.
A Városrendészet munkatársai a polgárőrök és a rendőrök segítségével a külön e célra
kialakított helyiségben figyelik majd az újonnan telepítésre kerül ő térfigyelő kamerák
beérkező jeleit . A térfigyelő rendszert e fejlesztés keretében összesen 16 kamerával tervezzük
bővíteni, amellyel (és a 2010-ben telepített 9 kamerával) összesen 37 darabra emelhetjük a
kerület bűnözési gócpontjait figyelő berendezések számát .
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Fenti összefoglaló alapján tehát megállapítható, hogy a közbiztonság védelme, javítás a
kiemelkedően fontos szerepet tölt be Önkormányzatunk tevékenységében és minde n
lehetőséget megragadva vállalunk szerepet a Magyar Nemzet cikkében olvasható állapoto k
felszámolásában.

A rendelkezésre álló eszközök által determinált beavatkozási lehetőségek azonban nem
adnak minden problémára megoldást; azok eredményesebbek lehetnek pl . a közterületi
bűncselekmények számának visszaszorításában, a lakásbetörések megel őzésében azonban
változatlan adottságok mellett a jelenleginél nagyobb eredménnyel sajnos nem tudun k
eljárni .

Sajnálatos módon tehát a mutatók alakulása nem igazolja megtett erőfeszítéseinket, így
elkerülhetetlenné válik egyéb beavatkozások foganatosítása .

A fentiek alapján tisztelettel kérdezem, hogy a sajtóban közölt adatok megegyeznek-e a
Belügyminisztérium által felmért adatokkal? Amennyiben igen, a kérdésemben felsoroltako n
túl, milyen egyéb intézkedések megtételét tartja megvalósíthatónak/célravezetőnek
kerületünkben, a negatív közbiztonsági adatok visszaszorítása érdekében ?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2012 . április 25.

Tisztelettel : I

Dr. Láng Zsolt
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