Rendőrkapitányság megnevezése: BRFK XV.
Körzeti megbízott

Neve

Rendfokoz
ata*

Mobiltelefon
száma**

KMB iroda címe,
telefonszáma***

A körzeti
megbízott
e-mail
címe****

A körzeti megbízott
működési
körzete*****

A fogadóóra
időpontja**
****

Kósdi
Attila

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-94

Budapest XV. ker. kosdia@budap
Alag
u.
3. est.police.hu
(Református
Misszió)

Károlyi S. u. –
Sződliget u.-Szilágyi
út (vasút)- Dunakeszi
által határolt terület
(MO-autópályamezőgazdasági
terület)

minden
hónap
második
keddjén
14,00 órától
16,00 óráig

Vincze
Attila

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-92

1152 Budapest, vargaszi@bud
Bogáncs út 53. apest.police.hu
(Károly
Róbert
Általános Iskola
aulájában)

Károlyi Sándor u.
páratlan
oldal
Közvágóhíd
u
.Csobogós
lakótelep
Szilas patak vonalaKülső Fóti út –
Mogyoród u. M3-as
autópálya
bevezető
szakasza - MO- ás
autópálya XV. kerületi
szakaszaMezőgazdasági terület
által határolt rész

minden
hónap első
csütörtökjén
16,00 órától
18,00 óráig

Szilágyi
István
Péter

c.
főtörzszás
zlós

06-70-48936-90

Budapest XV. ker. szilagype@bu
Kossuth u. 3. dapest.police.h
(Pizzéria)
u

minden
hónap
második
keddjén
12,00 órától
14,00 órától

Laczi
Dávid

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-87

Budapest XV. ker. laczid@budap
Aporháza utca 61. est.police.hu
(Szociális
és
Rehabilitációs
Központ
Tel.:
061-308-13-01)

Károlyi Sándor u.
páratlan
oldalánálAnyácska
u.
–
Pisztráng u. – Pozsony
u. – Fő útpáros oldal –
Kossuth u. páratlan
oldal – Régi Fóti út Csobogós lakótelep –
Közvágóhíd
páros
oldala által határolt
terület
Fő utca páratlan oldal
– Epres sor – Régi Fóti
út – Rákos mező u. –
M3.-as
bevezető
szakasz – Mogyoród u.
– Külső Fóti út -Régi
Fóti út – Kossuth u.
páros oldala által
határolt terület.

Zsótér
Ferenc

c.
törzszászl
ós

Budapest XV. ker. zsoterf@budap
Széchenyi tér 1. est.police.hu
(OMW
üzemanyagtöltő
állomás

Sződliget u. páratlan
oldal – Károlyi S. u.
páratlan
oldal
–
Anyácska
u.
–
Pisztráng u és annak
meghosszabbított

minden
hónap
második
péntek
10,00 órától
12,00 óráig

06-70-48936-85

minden
hónap
harmadik
csütörtökjén
10,00 órától
12,00 óráig

vonala – Pozsony u.
páratlan vonala Fő u.
páros oldala – Epres
sor – REAC Budai II
László stadion vonala
– Illyés Gy. u. páratlan
vonala – Hubay . tér
Bácska
u.
meghosszabbítva
vasút vonaláig
Bácska u. páratlan
oldala – Hubay J. tér –
Illyés Gy. u. páros
oldal – Rákos u.
páratlan oldal – Arany
J. u. páros oldal –a
kerület
Váci
vasútvonaláig
bezárólag

Köves
Károly

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-89

Budapest XV. ker.
Eötvös u. 64-66. kovesk@buda
(Csokonai
pest.police.hu
Művelődési
Központ)

Sütő
Krisztián

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-82

Budapest XV. ker. sutok@budape
Széchenyi tér 1. st.police.hu
(OMW
üzemanyagtöltő
állomás)

Rákosmező u. páros
oldala – Régi Fóti út
páratlan oldala – Epres
sor – REAC – Illyés
Gy. u. páros oldal –
Rákos út páros oldala –
Tompa M. u. páros
oldala
–
M3-as
autópálya
bevezető
szakasza által határolt
terület.

minden
hónap első
hétfője
12,00 órától
14,00 óráig

Tóth
Tamás

c. zászlós

06-70-48936-88

Budapest
XV. tothtamás11@
Arany János u. 51. budapest.polic
e.hu

minden
hónap
harmadik
szerdája
14,00 órától
16,00 óráig

Stáb
Gábor

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-81

Budapest XV. ker. stabg@budape
Arany János u. 49. srt.police.hu
(Újváros
Református
Egyház Község)

Tompa Mihály út
páratlan oldala-Rákos
út
páros
oldalaWesselényi út páros
oldala-M3-as
autópálya
bevezető
szakasza által határol
terület
Arany J. u. páratlan
oldal – Rákos út
páratlan
oldal
–
Dugonics páros oldal –
Vasút vonala által
határolt terület.

Barkó
József

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-96

Budapest XV. ker. nikleszn@bud
Wisocky 1. ABC apest.police.hu

minden
hónap
utolsó
szerdáján
14,00 órától
16,00 óráig

minden
hónap
utolsó
csütörtökjén
15,00 órától
17,00 óráig

Dugonics u. páratlan minden
oldala – Rákos út hónap

páratlan oldala –
Taksony
sor
vasútvonala
által
határolt terület.

második
szerdáján
13,00 órától
15,00 óráig

Jakab
Ádám
István

c.
06-70-440törzsőrmes 36-68
ter

Budapest,
XV. jakabai@buda
ker. Kozák tér 13- pest.police.hu
16.
(Paulay
Alapítványi
Iskola)

Szilas patak – Pólus
center
és
a
Rákospalotai
Köztemető
közötti
szerviz
út
–
Szentmihályi
út
páratlan oldala –
Bánkút u. páratlan
oldala – Szerencs u.
páros oldala – M3-as
autópálya
kivezető
szakasza a Szilas patak
vonaláig által határolt
terület.

minden
hónap
második
keddjén
14,00 órától
16,00 óráig

Nagy
Attila
Endre

c.
főtörzszás
zlós

06-70-48936-86

Budapest XV. ker. nagyae@buda
Szent Korona 5. pest.police.hu
(Általános Iskola)

Szerencs u. páratlan
oldala – Bánkút u.
páros
oldala
–
Vasútastelep u. –
Széchényi u. páros
oldala – Rákos út páros
oldala – Wesselényi u.
páratlan oldala – M3as autópálya kivezető
szakasza a Szerencs
utcával bezárólag

minden
hónap
utolsó
keddjén
17,00 órától
19,00 óráig

KisariCseter
Richárd

főtörzsőrm 06-70-489ester
3689

Budapest XV. ker. kisarirz@buda
Pestújhelyi út 9. pest.police.hu
KMB iroda

Gazdálkodó u. – Pörge
u. páratlan oldala –
Szerencs u. páros
oldala – Hősök útja –
Nádastó u. páros oldal
– Őrjárat u. páros oldal
– Szentkorona u. páros
oldala – Bánkút u.
páratlan oldala által
határolt terület.

minden
hónap
negyedik
szerdáján
16,00 órától
18,00 óráig

Stetner
Péter

c. r. tőrm.

Budapest XV. ker.
Pestújhelyi út 9.
KMB iroda

Szentkorona
u.
páratlan oldala –
Őrjárat u. páros oldal –
Adria u. – Ady E. u.
páros oldala – József
A. u. páratlan oldala –
Pestújhelyi u. páros

06-70/4903280

oldala – Bezsilla N .u
.páros
oldala
–
Árvavár u. – Tóth I. .u
páros oldala – M3.asautópály kivezető
szakasza – Széchényi
u. páratlan oldala –
Vasútastelep u. által
határ9olt terület.
Tóth
Attila
János

c.
főtörzszás
zlós

06-70-48936-84

Budapest XV. ker. tothattila@bud
Pestújhelyi út 9. apest.police.hu
KMB iroda

Varga
Béla

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-93

Budapest XV. ker. vargab1@buda
Pestújhelyi út 9. pest.police.hu
KMB iroda

Oldal
Tamás

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-95

1157 Budapest, oldalt@budape
Kontyfa utca 4.
st.police.hu
06-1-231-34-71

Rákos út páros oldalSzéchenyi út páratlan
oldal-M3-as autópálya
bevezető-Tóth István
út páratlan oldalÁrvavár út-Bezsilla út
páratlan
oldalPestújhelyi
páros
oldal-Rákospalotai
Körvasútsor
által
határolt terület
Rákospalotai
körvasútsor
–
Drégelyvár u. páros
oldala – Madách u. –
Hősök u. – Nádastó u.
páratlan oldala –
Őrjárat páratlan oldala
– Adria u. – József A.
u. páros oldala –
Pestújhelyi u. páratlan
oldala által határolt
terület.
Páskomliget u. 32.-től
– Páskomliget úton –
Nyírpalota u. 46.-ig –
továbbá a Nyírpalota
u. 2.-ig – Madách u. –
Hősök u. – Nyírpalota
14. mögötti vonal –
végig a Nyírpalota u.
46. mögötti vonalig –
Zsókavár
u.
16.
mögötti vonal – a
Zsókavár
u.
22.
mögötti vonalig – a
Páskomliget u. 32. sz. ig bezárólag

minden
hónap
második
szerdáján
16,00 órától
18,00 óráig

minden
páros
hét
hétfő 16,00
órától 18,00
óráig

Nagy-Pál főtörzsőrm 06-70-490Eszter
ester
32-81

1157 Budapest, nagypal@buda
Kontyfa utca 4.
pest.police.hu
06-1-231-34-71

Pörge u. páros oldal –
Szerencs u. páros oldal
– Gazdálkodó u. –
Páskomliget u. 32.
mögötti
vonal
–
Páskomliget
22-16
mögötti
vonal
–
Páskomliget
10-2
mögötti
vonal
–
Nyírpalota u. 46.-14.
mögötti vonal – Hősök
u. páratlan oldal –
Szerencs u. páros oldal
által határolt terület.

minden
páros
hét
csütörtök
16,00 órától
-18,00 óráig

Simon
Gábor

c. zászlós

06-70-48936-97

1157 Budapest, simong2@bud
Kontyfa utca 4.
apest.police.hu
06-1-231-34-71

Bánkút u. páratlan
oldala – Szentmihályi
út páros oldala – Sárfű
utca vonala (3-21 sz.
előtti
szakasz)
–
Páskomliget
u.
páratlan oldala –
(Bánkút u.-ig.)

minden
hónap
páratlan
szerdája
16.00 órától
18.00 óráig

Horváth
József

főtörzsőrm 06-70-489ester
37-00

1157 Budapest, horvathjo@bu
Kontyfa utca 4.
dapest.police.h
06-1-231-34-71
u

Bánkút utca páratlan
oldala – Páskomliget
u. páratlan oldala előtti
szakasz
–
(úttest
vonala) – Sárfű utca
vonala
(3-21
sz.
lakóházakkal és azok
meghosszabbított
vonala)
–
Szentmihályi út páros
oldala – Sárfű u. 2923. mögötti épületek
vonala a Kontyfa
utcáig (iskola nem
tartozik
bele)
–
Kontyfa u. vonala –
Kontyfa 8. sz.-ig –
Vásárcsarnok vonala –
Páskomliget u. 8. előtti
úttestnél
fel
a
Páskomliget utca 32.
sz.-ig – Páskomliget u.
32. mögötti vonal
végig a Bánkút út-ig.

minden
páratlan hét
szombat
09,00 órától
11,00 óráig

1157 Budapest, pocsaii@buda
Kontyfa utca 4.
pest.police.hu
06-1-231-34-71

Rákospalotai határút –
Szentmihályi
út
páratlan oldala – Pólus
Center Temető felöli
szerviz út – Szilas
patak vonala – M3-as
autópálya
kivezető
szakasz – Budapest
terület határa által
határolt terület

minden
páratlan hét
hétfő 16,00
órától
18,00 óráig

főtörzsőrm 06-70-489ester
37-04

1157 Budapest, bagdipe@buda
Kontyfa utca 4.
pest.police.hu
06-1-231-34-71

Sárfű u. 29-23 mögötti
épületek vonala a
Kontyfa u.-ig. (iskola
mögött - Kontyfa u.
vonala a Kontyfa u. 8.ig – Vásárcsarnok
vonala – Páskomliget
8. előtti úttest vonala a
Páskomliget 2 sz. felé
– Nyírpalota u. –
Zsókavár
u.
–
Nyírpalota u. páratlan
oldala
épületek
mögötti rész a 65.-ös
számig
–Nyírpalota
u.79/a . mögötti vonal
(Kontyfa u. felöli
vonala) –Nyírpalota
103 mögötti vonallal
bezárólag
(Busz
végállomás
felé)
Szentmihályi út páros
vonala által határolt
terület.

minden
páros
hét
szombat
09,00
órától-11,00
óráig

06-70-48937-06

1157 Budapest, szikoraa@bud
Kontyfa utca 4.
apest.police.hu
06-1-231-34-71

Zsókavár u. páros
oldala – Árendás köz
vonala – Szentmihályi
út páros oldala –
Erdőkerülő
páros
oldala – Zsókavár
páratlan oldala előtti
útszakasz által határolt
terület.

minden
páratlan hét
kedd 16,00
órától 18,00
óráig

Budai
Zoltán

c. r. ftzls.

Bagdi
Péter

Leszerelt

06-70-48937-02

főtörzsőrm 0670-489ester
37-08

1157 Budapest, verdese1@bud
Kontyfa utca 4.
apest.police.hu
06-1-231-34-71

Szentmihályi út páros
oldala – Árendás köz
vonala a Kőrakás park
felé eső területe –
Zsókavár u. páros
oldala,
épületek
mögötti terület –
Nyírpalota u. páratlan
oldala
épületek
mögötti rész, a 65 sz.ig – majd a Nyírpalota
79/a mögötti vonal
(Kontyfa u. felöli
oldala) – Nyírpalota
103
sz.
mögötti
vonallal
bezárólag
(Busz végállomás felé)
– által határolt terület.

minden
páros
hét
kedd 16,0018,00

Lóránt
Róbert

c.
főtörzszás
zlós

06-70-48937-11

1157 Budapest, lorantr@budap
Kontyfa utca 4.
est.police.hu
06-1-231-34-71

Erdőkerülő u. páratlan
vonala – Szentmihályi
út páros oldala –
Rákospalotai határút –
Zsókavár u. 62. sz.-tól
–
Zsókavár
u.
meghosszabbított
vonala a Határútig.

minden
páros
hét
szerda 16,00
órától 18,00
óráig

Petró
György

főtörzsőrm 06-70-489ester
37-13

1157 Budapest, petrogy@buda
Kontyfa utca 4.
pest.police.hu
06-1-231-34-71

Kavicsos köz 4. sz.-tól
–
annak
meghosszabbított
vonala
–
a
Rákospalotai határútig
(Páskompark 24 sz.
melletti
vonal)
–
Rákospalotai határút –
Zsókavár 17. sz.-tól
annak
meghosszabbítása – a
Rákospalotai határútig
– Fő tér – (Legénybíró
u. felőli vonala) –
Legénybíró u. 5-17. sz.
– mögötti vonala a
Kavicsos
közig.
Fentiek által határolt
terület.

minden
páratlan hét
csütörtök
16,00 órától
18,00 óráig

Verdes
Edina
Rendelke
zési áll.

Ruszkai
László

c.
r. 06-70/490törzsőrmes 3280
ter

1157 Budapest,
Kontyfa utca 4.
06-1-231-34-71

Zsókavár u. páratlan
oldala a 17. sz.-ig – Fő
tér – (Legénybíró u.
felőli vonala) – a
Legénybíró u. 5-17 sz.
mögötti vonala a
Kavicsos közig –
Kavicsos köz 4 sz.-tól,
annak
meghosszabbított
vonala a Rákospalotai
határútig
–
(Páskompark 24 sz.
melletti vonala) –
Rákospalotai határút –
Késmárk u. páros
oldala – Nyírpalota u.
páratlan oldala által
határolt terület.

Szím
Gergő

r. tőrm.

1157 Budapest, fejesp2@buda
Kontyfa utca 4.
pest.police.hu
06-1-231-34-71

Drégelyvár u. páratlan
oldala – Késmárk
u.páratlan oldala –
Rákospalotai határút –
Rákospalotai
körvasúsor
által
határolt terület.

06-70-48937-15

minden
páros
hét
péntek
16,00 órától
18,00 óráig

