
Mobilrendőrség Józsefvárosban 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal szorosan együtt működve 

született az ötlet, hogy alakítsunk ki egy mobil rendőrségi konténert, kvázi mobil rendőrséget. 

Az elképzelés alapja egy, az építkezésekről már jól ismert iroda konténer, melyet teljesen 

saját elképzeléseink alapján szabunk testre.  

 

Technikai paraméterezés: 

A konténer maga egy 12 méter hosszú szabvány konténer minden oldalon 2-2 ablakkal. A 

konténer fehér színben került megrendelésre, így a rendőrautókról ismert egyedi matricázás 

könnyebben kivitelezhető. A konténer nézzen úgy ki, hogy a rendőrségi flottamegjelenésbe 

illeszkedjen, mielőtt a funkcionalitásról egyáltalán elkezdünk beszélni. Természetesen fűtött 

és klímatizált. Kihelyezhetőségének nincs korlátja, akár két parkoló autó közé letehető, 

áttelepítése nem vesz több időt igénybe 2 óránál. 

 

A belső kialakításnál arra voltunk elsősorban figyelemmel, hogy alkalmas legyen a mobil 

iroda folyamatos rendőri tartózkodásra, lehetőleg kényelmesen. A konténer végén lekerítésre 

került egy egészségügyi helyiség és egy pici konyha, amely az ügyféltértől teljesen el van 

választva. Az ügyféltér maga 10 négyzetméter, klasszikus iroda felszereléssel, egy időben 4-5 

személy leültetésére alkalmas. A létező összes informatikai megoldással felruháztuk a 

konténert, úgymint Robotzsaru futtató környezet, földi HD Tv vételre alkalmas Tv készülék, 

EDR rádió, telefon, fax, fénymásoló, nyomtató, stb. A konténer tetejére egy mobil térfigyelő 

kamera kerül telepítésre, így a környék „megfigyelésére” is lehetőség nyílik. Természetesen a 

mobil térfigyelő kamera képe közvetlen a kapitányság térfigyelő központjából követhető 

figyelemmel. A konténer alá egy 11 köbméteres szaniter modul kerül beépítésre, így pusztán 

árammal akár 6 hétig üzemelhet a konténer víz utántöltés nélkül.  

 

A mobil konténer valódi célja: 

A valódi cél a lakosság igényeinek kiszolgálása, a rendőrség szolgáltató jellegének erősítése. 

A mobil irodát bármikor, bárki és szinte bármivel felkeresheti. Technikailag mindenre 

alkalmas, csak úgy mintha egy rendőrkapitányságon volnánk. A szolgálatot teljesítő kolléga 

tud feljelentést, bejelentést felvenni, kihallgatni. Az állampolgár bemehet és a folyamatban 

lévő ügyeiről érdeklődhet, de akár egyszerű útbaigazítást is kérhet. A rendőrség jelen van, 

amikor szükség van rá. A kerület egyéb gépkocsizó járőrei egy fényképes törzslap lekérése 

végett akár a konténerhez is „elő tudják állítani” a magát igazolni nem képes személyt, de 

priusz ellenőrzésére is lehetőségük nyílik. 



 

Az alapelgondolás az, hogy az állampolgárok idővel megszokják, hogy lakókörnyezetükben 

egy új jelenség települt és idővel bizalommal lesznek irányába. A lakosságban rendkívüli az 

érdeklődés a rendőrség irányába csak a megfelelő fórumokat nehéz megtalálni ezen 

érdeklődés kielégítéséhez. Jövet-menet folyamatosan látni fogják saját lakókörnyezetükben a 

rendőrséget és ha kérdésük vagy problémájuk van, bármikor felkereshetik azt. Természetesen 

ezzel a megoldással azt a társadalmi réteget próbáljuk célozni, aki kriminológiailag a 

legkiszolgáltatottabb, leginkább segítségre szorul.  

 

Bárhová is tesszük a mobil rendőrséget, az magával fogja hozni az érezhetően növekvő 

rendőri jelenlétet, hiszen a konténerben szolgálatot teljesítő kollégákat ki kell oda vinni illetve 

be kell hozni, de miután az újdonság erejével fog hatni a konténer megjelenése a rendőrök 

körében is, így már pusztán ez a tény is javítani fogja a konténer közvetlen közelének rendőri 

lefedettségét.  

 

Józsefváros területének jelenleg kb. 90 %-a van térfigyelő kamerákkal lefedve, így egy 

mozgatható térfigyelő kamerát is nyerünk a közterületre. 

 

A konténer kihelyezése: 

A kihelyezésnél alapvetően bűnügy fertőzöttségi adatokat és a lakossági igényeket vesszük 

alapul. A kihelyezést követően a konténer jelen marad minimum 6 hétig, illetve addig amíg az 

adott terület folyamatosabb rendőri felügyelete indokoltabb. Terveinek szerint a konténert 

évente 6-8 alkalommal helyezzük át, de a gyakorlati tapasztalatok ezen terveket felülírhatják.  

 

Üzemeltetés: 

A konténer áttelepítésének és működtetésének költségei a Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat által a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére évenként 

megszavazott működési költségkeret terhére történnének. Alap becslések szerint az éves 

üzemeltetési költség az áttelepítésekkel együtt sem haladja meg a 500 e. Forintot.  

 

Várakozás: 

Ezzel a projekttel javítani kívánunk a kerületi Rendőrkapitányság általános megítéltségén és a 

rendőrség irányába mutatkozó bizalmi index növekedését várjuk. A konténerben kizárólag 

körzeti megbízottak fognak szolgálatot ellátni. Ezen kollégák kerületi hely és személyismerete 

jobb, illetve a rendőrség állományában eltöltött hosszabb idő is alkalmasabbá teszi őket egy 

ilyen feladat ellátására. 



 

A konténer kihelyezése aktív lakossági közreműködéssel befolyásolható, azaz kérelmezhető, 

hogy a közvetlen lakókörnyezetbe kerüljön kihelyezésre rövidebb-hosszabb távra. 

 

Amennyiben az elgondolás helyes, úgy egy második, illetve harmadik konténerrel a kerület 

rendőri lefedettsége nagyban javítható és a statikusabb jelenlét is jobban elérhető, tehát egy-

egy helyszínen hosszabb ideig maradhat felállítva a mobil rendőr konténer.  

 

Az elgondolásnak egy másik dimenziója alapján a mobil rendőr konténer az ország kisebb 

falvainak is megoldást jelenthet a folyamatos rendőri jelenlétre, hiszen az ország bármely 

pontjára gyakorlatilag 4-6 óra alatt kitelepíthető, ezáltal a rendőrök elhelyezése is megoldott. 

A kivitelezővel folytatott tárgyalások alapján nem csak „iroda” berendezésére van elvi 

lehetőség, de pihenőnek is, komplett fürdőszobával ellátott konténereket ugyancsak bármikor 

kiviteleznek.  

 

A konténer vezetési pontként történő alkalmazásának lehetősége kézenfekvő, hiszen minden 

elérhető és a rendőrségi rendszerekbe integrálható informatikával felszerelésre kerül, akár 

több mobil térfigyelő kamera vezérlésére és jeltovábbítására alkalmas, az EDR rendszernek 

köszönhetően pedig bárhol elérhető. 

 

A generál kivitelezéssel kapcsolatos pénzügyi fedezetet a Józsefvárosi Közbiztonsági 

Közalapítvány biztosítja, majd a már kész konténert tulajdonba egy bérleti szerződés 

keretében a BRFK-nak átadja.  

 

A kerület vezetése egyet ért abban, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás nagyban 

beválthatja a hozzá fűzött reményeket és jelentősen javíthatja az állampolgárok 

biztonságérzetét és a kerület pozitív megítélését. 

 

 

        Salgó László r. őrnagy sk. 


