XIV. Kerületi Rendőrkapitányság
Körzeti megbízott
Neve

Aikler
László

Bécsi
Zoltán

Bilik
György

Csukay
Gábor

Rendfokozata
*

főtörzszászlós

őrmester

törzszászlós

főtörzszászlós

A körzeti megbízott
e-mail címe****

A körzeti megbízott
működési
körzete*****

A
fogadóóra
időpontja*
*****

AiklerL@budapest.police.hu

Nagy Lajos király útja
– Szugló utca – Szuglói
körvasút sor – Vezseny
utca – Szuglói körvasút
sor – Fogarasi út által
határolt terület

Minden
hónap első
szerdája
15.00-17.00

BecsiZo@budapest.police.h
u

Nagy Lajos király útja
– Fogarasi út – Szuglói
körvasút sor -Kerepesi
út által határolt terület

06-70-440-36-61

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

BilikGy@budapest.police.hu

Vágány utca – Hajcsár
utca – Francia út –
Thököly út - Dózsa
György út által határolt
terület

06-70-489-36-61

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

CsukayG@budapest.police.h
u

Mexikói út – Szugló
utca – Nagy Lajos
király útja – Kerepesi
út által határolt terület

Mobiltelefonsz
áma**

06-70-489-36-77

06-20-347-35-55

KMB iroda címe,
telefonszáma***

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63
1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

Fajth
Ferenc

főtörzszászlós

06-70-489-36-40

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

Görög
Péter

főtörzszászlós

06-70-489-36-42

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

FajthF@budapest.police.hu

GorogP@budapest.police.hu

Nagy Lajos király útja
– Teleki Blanka utca –
Tatai út – Tahi út –
Rákospatak utca –
Szugló utca által
határolt terület
Rákospatak utca – Tahi
utca – Tatai út –
Szuglói körvasútsor –

Minden
hónap
harmadik
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
hétfője
15.00-17.00
Minden
hónap
második
keddje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap
második

Gulyás
József

Kántor
László

Kaczor
Gábor
István

Kállai
Miklós

Kiss
Zsolt

Kiszi
István

Mezei
Tamás

főtörzszászlós

őrmester

törzsőrmester

főtörzsőrmester

főtörzsőrmester

főtörzszászlós

főtörzsőrmester

06-70-489-36-44

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

GulyasJo@budapest.police.h
u

06-70-489-36-46

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

KantorLa@budapest.police.
hu

06-30-7372882

06-70-489-3636

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

1142 Budapest Tanya utca
5.-7. szám(Alsórákosi
Rendőrőrs) 461-81-86

06-70-489-36-50

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

06-70-489-36-51

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

06-70-489-36-52

1142 Budapest Tanya utca
5.-7. szám(Alsórákosi
Rendőrőrs) 461-81-86

KaczorG1@budapest.police.
hu

kallaim@budapest.police.hu

KissZsb1@budapest.police.
hu

KisziiS@budapest.police.hu

MezeiT@budapest.police.hu

Szugló utca által
határolt terület
Nagy Lajos király útja
– Szugló utca – Szuglói
körvasút sor – Vezseny
utca – Szuglói körvasút
sor – Fogarasi út által
határolt terület
Thököly út – Francia út
– Kerepesi út – Dózsa
György út által határolt
terület
Nagy Lajos király útja
– Szugló utca – Szuglói
körvasút sor – Vezseny
utca – Szuglói körvasút
sor – Fogarasi út által
határolt terület
Rákospatak utca – Tahi
utca – Tatai út –
Szuglói körvasútsor –
Szugló utca által
határolt terület
Nagy Lajos király útja
– Fogarasi út – Szuglói
körvasút sor -Kerepesi
út által határolt terület
Vágány utca – Hajcsár
utca – Francia út –
Thököly út - Dózsa
György út által határolt
terület
Nagy Lajos király útja
– Teleki Blanka utca –
Tatai út – Tahi út –
Rákospatak utca –
Szugló utca által
határolt terület

szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap
második
szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap első
hétfője
15.00-17.00
Minden
hónap első
szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap
második
hétfője
15.00-17.00
Minden
hónap első
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap első
szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap
második
keddje
15.00-17.00

Nagy
Attila

Nagy
István

Nagy
Levente

Németh
Ákos

Németh
Ferenc

törzszászlós

törzszászlós

főtörzsőrmester

zászlós

főtörzszászlós

06-70-489-36-55

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

NagyAtt@budapest.police.h
u

Vágány utca – Hajcsár
utca – Francia út –
Thököly út - Dózsa
György út által határolt
terület

06-70-489-36-57

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

NagyIstvan49@budapest.pol
ice.hu

Mexikói út – Szugló
utca – Nagy Lajos
király útja – Kerepesi
út által határolt terület

06-70-489-36-59

1142 Budapest Tanya utca
5.-7. szám(Alsórákosi
Rendőrőrs) 461-81-86

NagyLeven@budapest.polic
e.hu

06-70-489-36-71

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

NemethAko@budapest.polic
e.hu

06-70-489-36-73

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

NemethF@budapest.police.h
u

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

Orosz
János

főtörzsőrmester

06-70-489-36-79

Ökrös
László

főtörzszászlós

06-70-489-36-80

1142 Budapest Tanya utca
5.-7. szám(Alsórákosi
Rendőrőrs) 461-81-86

OroszJan@budapest.police.h
u

okrosl@budapest.police.hu

Nagy Lajos király útja
– Teleki Blanka utca –
Tatai út – Tahi út –
Rákospatak utca –
Szugló utca által
határolt terület
Hajcsár utca – Dévényi
utca – Teleki Blanka út
– Nagy Lajos király
útja – Szugló utca Mexikói út - Hajcsár
utca /Hungária krt által
határolt terület
Vágány utca – Hajcsár
utca – Francia út –
Thököly út - Dózsa
György út által határolt
terület
Hajcsár utca – Dévényi
utca – Teleki Blanka út
– Nagy Lajos király
útja – Szugló utca Mexikói út - Hajcsár
utca /Hungária krt által
határolt terület
Hajcsár utca – Dévényi
utca – Teleki Blanka út
– Nagy Lajos király
útja – Szugló utca -

Minden
hónap
második
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
keddje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap első
szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap
negyedik
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap
második

Őz
Miklós

Páncsics
Márk

Poór
Tibor

Ruszinkó
Tamás
Sebőkné
Barad
Márta
Sivadó
János

Sütő
László

főtörzsőrmester

törzsőrmester

törzsőrmester

őrmester

hétfője
15.00-17.00

ruszinkot@budapest.police.h
u

Thököly út – Francia út
– Kerepesi út – Dózsa
György út által határolt
terület

BaradM@budapest.police.h
u

Thököly út – Francia út
– Kerepesi út – Dózsa
György út által határolt
terület

sivadoj@budapest.police.hu

Nagy Lajos király útja
– Fogarasi út – Szuglói
körvasút sor -Kerepesi
út által határolt terület

sutol@budapest.police.hu

Rákospatak utca – Tahi
utca – Tatai út –
Szuglói körvasútsor –
Szugló utca által
határolt terület

Minden
hónap
második
hétfője
15.00-17.00
Minden
hónap első
hétfője
10.00-12.00
Minden
hónap
negyedik
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
hétfője
15.00-17.00

06-70-489-3703

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

ozm@budapest.police.hu

06-70-489-36-99

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

pancsicsm@budapest.police.
hu

06-70-609-65-39

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. 1. emelet.
18. ajtó 461-81-63

06-70-504-28-86

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. 1. emelet.
18. ajtó 461-81-63
1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. 1. emelet.
18. ajtó 461-81-63

törzszászlós

06-70-489-37-14

főtörzsőrmester

06-70-489-36-78
megváltozott!

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

06-20-324-40-14

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

zászlós

Mexikói út - Hajcsár
utca /Hungária krt által
határolt terület
Mexikói út – Szugló
utca – Nagy Lajos
király útja – Kerepesi
út által határolt terület
Nagy Lajos király útja
– Teleki Blanka utca –
Tatai út – Tahi út –
Rákospatak utca –
Szugló utca által
határolt terület
Nagy Lajos király útja
– Szugló utca – Szuglói
körvasút sor – Vezseny
utca – Szuglói körvasút
sor – Fogarasi út által
határolt terület

PoorTibor@budapest.police.
hu

Minden
hónap első
szerdája
15.00-17.00
Minden
hónap első
csütörtökje
15.00-17.00

Minden
hónap első
hétfője
10.00-12.00

Süvöltős
István

Szabó
Róbert
Andrei

Szedlák
Norbert

Szekeres
Gábor

Tomis
Károly

Varga
György

Vasvári
János

főtörzszászlós

főtörzsőrmester

főtörzsőrmester

főtörzszászlós

főtörzszászlós

főtörzszászlós

zászlós

06-70-489-37-09

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

06-70-489-37-07

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

06-70-489-37-05

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

Suvoltos@budapest.police.h
u

Mexikói út – Szugló
utca – Nagy Lajos
király útja – Kerepesi
út által határolt terület

SzaboRA@budapest.police.
hu

Mexikói út – Szugló
utca – Nagy Lajos
király útja – Kerepesi
út által határolt terület

szedlakn@budapest.police.h
u

Nagy Lajos király útja
– Fogarasi út – Szuglói
körvasút sor -Kerepesi
út által határolt terület

06-20-266-62-04

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

SzekeresGa@budapest.polic
e.hu

06-20-407-97-78

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. 1. emelet.
18. ajtó 461-81-63

TomisK@budapest.police.h
u

06-70-489-37-01

06-20-312-14-56

1144 Budapest, Vezér út és
Füredi út kereszteződés
(Mobil Rendőrőrs)

1143 Budapest Stefánia u.
83-85.szám A ép. fsz. 18.
ajtó 461-81-63

Thököly út – Francia út
– Kerepesi út – Dózsa
György út által határolt
terület
Nagy Lajos király útja
– Szugló utca – Szuglói
körvasút sor – Vezseny
utca – Szuglói körvasút
sor – Fogarasi út által
határolt terület

vargagy14@budapest.police.
hu

Nagy Lajos király útja
– Fogarasi út – Szuglói
körvasút sor -Kerepesi
út által határolt terület

vasvarij@budapest.police.hu

Rákospatak utca – Tahi
utca – Tatai út –
Szuglói körvasútsor –
Szugló utca által
határolt terület

Minden
hónap
második
hétfője
15.00-17.00
Minden
hónap
második
keddje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap első
hétfője
15.00-17.00
Minden
hónap első
hétfője
10.00-12.00
Minden
hónap
harmadik
csütörtökje
15.00-17.00
Minden
hónap
második
hétfője
15.00-17.00

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
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Vincze
Attila

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-92

1152 Budapest, vinczea@buda
Bogáncs út 53. pest.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 kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Szilágyi
István
Péter

c.
főtörzszás
zlós

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

Károlyi Sándor u.
páratlan
oldalánálAnyácska
u.
–
Pisztráng u. – Pozsony
u. – Fő útpáros oldal –

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

06-70-48936-90

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)

Zsótér
Ferenc

c.
törzszászl
ós

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

06-70-48936-85

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

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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 kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Budapest
XV.
Arany János u. 51.

Tompa Mihály út
páratlan oldala-Rákos
út
páros
oldalaWesselényi út páros
oldala-M3-as
autópálya
bevezető

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

06-70-48936-88

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Stáb
Gábor

Tóth
Tamás
Géza c. r.
ftzls.

Jakab
Ádám
István

főtörzsőrm 06-70-489ester
36-81

06-70-48936-96

c.
06-70-440törzsőrmes 36-68
ter

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

szakasza által határol
terület
Arany J. u. páratlan
oldal – Rákos út
páratlan
oldal
–
Dugonics páros oldal –
Vasút vonala által
határolt terület.

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Budapest XV. ker. tóthtg@budape Dugonics u. páratlan
Wisocky 1. ABC st.police.hu
oldala – Rákos út
lenáratlan oldala –
Taksony
sor
vasútvonala
által
határolt terület.

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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

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
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Nagy
Ádám

r. tőrm.

Budapest XV. ker. nagya@budap
Pestújhelyi út 9. est.police.hu
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
oldala – Bezsilla N .u
.páros
oldala
–

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

06-70/4903280

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

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.

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Fejes
Péter

r. ftőrm.

06-70-48936-95

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

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
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Szoboszl
ay Ákos.

r.
06-70-490főtörzsőrm 32-81
ester

1157 Budapest, szoboszlaya@
Kontyfa utca 4.
budapest.polic
06-1-231-34-71
e.hu

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
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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.

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

32. mögötti vonal
végig a Bánkút út-ig.
Szögyén
yi-Logó
Rita

r. ftőrm.

06-70-48937-02

1157 Budapest, szogyenyil@b
Kontyfa utca 4.
udapest.police.
06-1-231-34-71
hu

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
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Bagdi
Péter

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

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

vonala) –Nyírpalota
103 mögötti vonallal
bezárólag
(Busz
végállomás
felé)
Szentmihályi út páros
vonala által határolt
terület.
Simon
Péter

törzsőrmes 06-70-489ter
37-06

1157 Budapest, simonp@buda
Kontyfa utca 4.
pest.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
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Verdes
Edina

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

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

oldala) – Nyírpalota
103
sz.
mögötti
vonallal
bezárólag
(Busz végállomás felé)
– által határolt terület.
Pocsai
István

r. ftőrm.

06-70-48937-11

1157 Budapest, pocsaii@buda
Kontyfa utca 4.
pest.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
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

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

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Kavicsos
közig.
Fentiek által határolt
terület.
Ruszkai
László

c.
r. 06-70/490törzsőrmes 3280
ter

1157 Budapest, ruszkail@buda
Kontyfa utca 4.
pest.ploce.hu
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.

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

Szím
Gergő

r. tőrm.

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

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

minden
hónap
első kedd 16,00
órától 18,00 óráig
kapitányság
épületében

06-70-48937-15

BRFK . XVI ker. Rendőrkapitányság
Körzeti megbízott
Neve

Tarnóczi
Renáta

Rendfokozata*

KMB iroda
Mobiltelefonszáma**
címe,
telefonszáma***

törzszászlós

06-70-489-37-16

Bercsényiné főtörzsőrmester 06-70-489-37-17
Laub
Mariann

Baranyai
László

főtörzszászlós

06-70-489-37-18

A körzeti megbízott
e-mail címe****

1163 Budapest, Tarnoczi@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

1163 Budapest, LaubM@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

1163 Budapest, BaranyaiL@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

A körzeti
megbízott
működési
körzete*****

Budapesti út
páros oldala Budapest
Csömör határa
- Csöbör utca Árpádföldi út Asztag utca Cserhida utca Csömöri
út
páratlan oldala
– Szilas-patak
által határolt
terület
Budapesti út
páratlan oldala
Budapest
közigazgatási
határa
–
Szabadföld út Szilas-patak
által határolt
terület
Szabadföld út Budapest
közigazgatási
határa – Szilas-

A fogadóóra
időpontja******

2019.03.20.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.19.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.21.
16.00 órától 18.00 óráig

Zsebi
Norbert

főtörzszászlós

06-70-489-37-19

1163 Budapest, ZsebiN@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

Pásztor
Tamás

zászlós

06-70-489-37-20

1163 Budapest, PasztorTa@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

patak
által
határolt terület
Szilas-patak –
XVI. kerület és
XVII. kerület
közigazgatási
határa
–
Rákosligeti
határút
–
Forrásmajor
dűlőút – Íjász
utca - Zselic
utca – Léva
utca – Újszász
út
–
Bökényföldi út
– Hunyadvár
utca – Diósy
Lajos utca –
Veres Péter út
által határolt
terület
Forrásmajor
dűlőút – Zselic
utca – Léva
utca – Újszász
út
–
Bökényföldi út
– Hunyadvár
utca – Diósy
Lajos utca –
Veres Péter út

2019.03.26.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.26.
14.00 órától 18.00 óráig

Bakó Péter

főtörzsőrmester 06-70-489-37-21

Ignácz
István

főtörzsőrmester 06-70-489-37-22

–
Borotvás
utca – Újszász
utca – Ballada
utca - Emlékkő
utca
–
Prohászka
Ottokár utca –
Pesti határút –
XVI. kerület és
X.
kerület
közigazgatási
határa
által
határolt terület
1163 Budapest, BakoPe@budapest.police.hu
Borotvás utca
Veres Péter út
– Újszász utca
101. fszt/13.,
– Ballada utca
56-153
- Emlékkő utca
– Prohászka
Ottokár utca –
Pesti határút –
XVI. kerület és
X.
kerület
közigazgatási
határa
–
Sárgarózsa
utca – Veres
Péter út által
határolt terület
1163 Budapest, IgnaczIstvan@budapest.police.hu Veres Péter út
Veres Péter út
– Kerepesi út 101. fszt/13.,
XVI. és XIV.
56-153
ker.

2019.03.22.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.19.
16.00 órától 18.00 óráig

Zámbó
Roland
Ferenc

főtörzsőrmester 06-70-489-37-24

1163 Budapest, ZamboR@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

Kerekes
György

főtörzszászlós

1163 Budapest, KerekesGy@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

06-70-489-37-26

közigazgatási
határa
(Szolnoki út) –
Budapesti út –
Lőcs utca –
Sasvár utca –
Rovás utca –
Margit utca –
Futórózsa utca
által határolt
terület
XVI. ker. és
XIV.
ker.
közigazgatási
határa
(Szolnoki út,
Körvasút sor)
– Budapesti út
– János utca –
Szent korona
utca
által
határolt terület
XVI. ker. XIV.
ker.
közigazgatási
határa
(Körvasút sor)
–
Szent
Korona utca –
János utca –
Rákospalotai
határút – Vazul

2019.03.19.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.20.
14.00 órától 16.00 óráig

Rajkai
Ferenc

főtörzsőrmester 06-70-489-37-27

Bede László zászlós

06-70-489-37-23

1163 Budapest, RajkaiF@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

1163 Budapest, BedeL@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

Veliczky
András

főtörzsőrmester 06-70-489-37-25

1163 Budapest, VeliczkyAn@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

Zsigri
Zoltán

zászlós

1163 Budapest, ZsigriZ@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

06-70-489-37-29

utca
által
határolt terület
János utca –
Rákospalotai
határút
–
Budapest
közigazgatási
határa
–
Mókus utca –
Csömöri
út
által határolt
terület
János utca –
Csömöri út –
Szilas-patak –
Budapesti út
által határolt
terület
Budapesti út –
Szilas–patak –
Veres Péter út
–
Futórózsa
utca – Margit
utca – Arany
János utca által
határolt terület
Veres Péter út
– Kerepesi út XVI. és XIV.
ker.
közigazgatási
határa

2019.03.20.
14.00 órától 16.00 óráig

2019.03.22.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.20.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.20.
16.00 órától 18.00 óráig

Mohácsi
Etelka

törzszászlós

06-70-489-37-30

1163 Budapest, MohacsiE@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

(Szolnoki út) –
Budapesti út –
Lőcs utca –
Sasvár utca –
Rovás utca –
Margit utca –
Futórózsa utca
által határolt
terület
Forrásmajor
2019.03.19.
dűlőút – Zselic 16.00 órától utca – Léva 18.00 óráig
utca – Újszász
út
–
Bökényföldi út
– Hunyadvár
utca – Diósy
Lajos utca –
Veres Péter út
–
Borotvás
utca – Újszász
utca – Ballada
utca - Emlékkő
utca
–
Prohászka
Ottokár utca –
Pesti határút –
XVI. kerület és
X.
kerület
közigazgatási
határa
által
határolt terület

Luczó Béla

főtörzsőrmester 06-70-489-37-31

Rippitsch
Gerhard
Ferenc

törzsőrmester

Körzeti megbízott

06-70-489-3728

Budapesti út –
Arany János
utca – Margit
utca –Rovás
utca – Sasvár
utca – Lőcs
utca
által
határolt terület
1163 Budapest, RippitschGF@budapest.police.hu Budapesti út –
Veres Péter út
Arany János
101. fszt/13.,
utca – Margit
56-153
utca –Rovás
utca – Sasvár
utca – Lőcs
utca
által
határolt terület
BRFK . XVII. ker. Rendőrkapitányság
1163 Budapest, LuczoB@budapest.police.hu
Veres Péter út
101. fszt/13.,
56-153

KMB iroda
címe,
telefonszám
a***

Neve

Rendfokozata*

Mobiltelefonszáma
**

A körzeti megbízott
e-mail címe****

Zoltai
Ferenc

főtörzszászlós

06-70-489-3734

nincs

zoltaif@budapest.police.hu

Poór
Róbert

főtörzszászlós

06-70-489-3750

nincs

poorr@budapest.police.hu

2019.03.22.
16.00 órától 18.00 óráig

2019.03.21.
16.00 órától 18.00 óráig

A körzeti megbízott
működési körzete*****

A fogadóóra
időpontja******

Helikopter út, Táncsics
Mihály u., Flamingó Köz,
Flamingó u., Füstifecske
u., Újlak u., Borsó u.,
Lázár Deák u., 513. u.,
Pesti út, Keresztúri út,
Határ malom u., 526. u
által határolt terület
Keresztúri út, Rákosligeti
vasútvonal, Cinkotai út,
Pesti út, Ferihegyi út,

Vigyázó Sándor
művelődési
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva
Vigyázó Sándor
művelődési
házban: Minden

Széchényi u., Táncsics u.,
Flamingó köz, Flamingó
u., Füstifecske u., Újlak u.,
Borsó u., Lázár Deák u.,
513. u., Pesti út által
határolt terület
Határ
malom
u.,
Kerülethatár,Rákosligeti
határút,
Kerülethatár,
Naplás út, Ananász u.,
Ároktő u., Liget sor,
Ferihegyi út.Pesti út,
Cinkotai út, Rákosligeti
vasútvonal, Keresztúri út
által határolt terület.

hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva

Kalmár
Attila

zászlós

06-70-489-3738

nincs

kalmara@budapest.police.hu

NánaiSzűcs
Ferenc

törzsőrmester

06-20-572-1391

nincs

Nanai-SzucsF@budapest.police.hu

Liget sor, Szent Imre
Herceg u., Szabadság sgt.,
Péceli út, Tápióbicske u.,
Pesti út, Balassagyarmat
u., Cséplő u., Összekötő
u.,
Rákoshegyi
vasútvonal, Táncsics u.,
Széchényi u., Ferihegyi út
által határolt terület.

Rákoshegyi
közösségi
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva.

Simon
József

főtörzszászlós

06-70-489-3748

nincs

simonjo@budapest.police.hu

Régivám u., Kerülethatár,
Bélatelepi
út,
Kerülethatár, Orgoványi
szőlő, Összekötő u., Erdő
u.,
Erdőalatti
u.,

Rákoshegyi
közösségi
házban:Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban az

Csekovszky
művelődési
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva

Rákoshegyi
vasútvonal önkormányzati
által határolt terület.
képviselői
fogadóórához és
a
programfüzethez
igazítva
Meleg
Gyula

főtörzszászlós

Csordás törzszászlós
Péter

06-70-489-3745

nincs

meleggy@budapest.police.hu

Rétvége u., Szent Imre
Herceg u., Ároktő u.,
Ananász u., Naplás út,
Kerülethatár által határolt
terület.

06-70-489-3746

nincs

csordasp@budapest.police.hu

Gyümölcsös
dűlő,
Nemesbükk
u.,
és
Zöldházi dűlőt összekötő
földút, Nagyszentmiklós
u., Zrínyi u., Pesti út,
Tápióbicske u., Péceli út,
Szabadság
sgt.
Kerülethatár, Pesti út által
határolt terület.

Rákoscsabai
közösségi
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban az
önkormányzati
képviselői
fogadóórához és
a
programfüzethez
igazítva
Rákoscsabai
közösségi
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban az
önkormányzati
képviselői
fogadóórához és
a
programfüzethez
igazítva

Simon
József

főtörzszászlós

06-70-489-3748

nincs

simonjo@budapest.police.hu

Sisa
Tamás

zászlós

06-70-489-3736

nincs

sisat@budapest.police.hu

Tóth
László

főtörzszászlós

06-70-489-3752

nincs

tothl@budapest.police.hu

Pesti út, Kerülethatár,
Gyolcsrét, Erdő alatti
dűlő,
Rákoskerti
vasútvonal, Összekötő u.,
Cséplő u., Balassagyarmat
u., Pesti út, Zrínyi út,
Nagyszentmiklós u., által
határolt terület
Helikopter út, Táncsics
Mihály u., Flamingó Köz,
Flamingó u., Füstifecske
u., Újlak u., Borsó u.,
Lázár Deák u., 513. u.,
Pesti út, Keresztúri út,
Határ malom u., 526. u
által határolt terület
Keresztúri út, Rákosligeti
vasútvonal, Cinkotai út,
Pesti út, Ferihegyi út,
Széchényi u., Táncsics u.,
Flamingó köz, Flamingó
u., Füstifecske u., Újlak u.,
Borsó u., Lázár Deák u.,
513. u., Pesti út által
határolt terület

Rákoskerti
művelődési
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva
Vigyázó Sándor
művelődési
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva
Vigyázó Sándor
művelődési
házban: Minden
hónapban előre
egyeztetett
időpontban
a
programfüzethez
igazítva

