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ÉRTÉKELŐJELENTÉS 
Budapest, 20 ll. február 22-én. 

Jelentem, a kapott utasítás alapján áttekintettem a térfigyelő szolgálat 2010. év tevékenységéL A 

tárgykörrel kapcsolatban az alábbiakat állapítottam meg. 

2010. április Ol-jétől működik a térfigyelő rendszer a kerület területén. A Központ a 

Rendőrkapitányság III. emeletén került kialakításra teakonyhával és öltöző helyiséggel együtt. 

Jelenlegi állapotában 37 db karnerából áll a rendszer az alábbi megoszlásban: 

• Maglódi úton a Fővárosi BV. Intézet III-as számú objektumánál 2 db kamera, 

• V árasközpontban ll db karn era, 

• Újhegyi lakótelepen 24 db kamera. 

A térfigyelő szolgálat működésével kapcsolatban 3 oldalú Megállapodás készült, a Kőbányai 

Önkormányzat, a KŐKERT Kft. és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. A szerződés 

szabályozza, hogy a térfigyelő szolgálat ellátásához a BRFK szerződést köt a Rendőrkapitányság 

dolgozóival, más szervektől jelentkező hivatásos- és nyugállományú rendőrökkeL Az eddig 

kiépített rendszer a projekt l. üteme, a II. ütem tervezett kezdése 2011. április 01-je, amikortól a 

Gyakorló utcai lakótelepen és az Örs vezér téren 16 db karnera kerül telepítésre. A karnera 

rendszer telepítését és karbantartását az ERANDO Kft. végzi. 

Szintén Önkormányzati támogatásból beszerzésre került 2 db rendőri jelleggel ellátott Skoda 

Fabia tipusú szolgálati gépkocsi (LPM-626 és LPM-627). A gépkocsik biztosítják a 

zökkenőmentes szolgálat ellátást. 
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A megállapodásban foglaltak alapján bruttó 1276,-ft óradíjból a szalgálatot teljesítő rendőr bruttó 

1.005,-ft óradíjban részesül. 

Egyidejűleg 5fő teljesít szolgálatot, ebből folyamatosan 2fő közterületen, gépkocsival ellenőrzi 

az Újhegyi lakótelep és a Maglódi út környékét illetve reagál a központ jelzéseire. A további 3 

főből pedig 2 fő folyamatosan a manitorokat figyeli. A jogszabályban meghatározott pihenő 

időket felváltva a folyamatos működőképességet fenntartva biztosítják. A szolgálat ellátása 12 

órás váltásos rendszerben 08.00 órától 20.00 óráig és 20.00 órától 08.00 óráig történik. Az 

eligazítást és a beszámohatást az Őr-járőrszolgálati Alosztály szolgálatparancsnoka hajtja végre. 

Minden szaigálatban kijelölésre kerül l fő vezető térfigyelő, aki köteles a szaigálati okmányokat 

folyamatosan vezetni. 

A kezdeti nehézségek után sikerült folyamatos toborzással a szükséges létszámot biztosítani. 

Ennek eredményeként a IV. negyedévben már minimálisra csökkent a létszámhiány a 

szolgálatokból. December hónapban külön engedély alapján további 2 fővel növeltük a szolgálat 

létszámát és így a V árasközpontban is tudtuk növeini a jelenlétet és a reagáló képességet. 

A működés tapasztalatai összességében jók, a műszaki meghibásadások száma nem volt jelentős 

és a hibaelhárítás is zökkenőmentes volt. 

A Kőkert Kft. képviseletében Bleicher Ferenc projektigazgató úrral tartottuk a napi munka 

kapcsolatot. Minden felmerülő kérdésben gyorsan és operatívarr sikerült megoldást találni. 

A rendszer hatékonyságának vizsgálata során nehéz objektív képet adni, hiszen a lefedett 

területeken élők biztonságérzeténekjavulása csak áttételesen érzékelhető. A statisztikai adatokból 

azonban egyértelműen megállapítható, hogy az Újhegyi lakótelepen a hatóságunk tudomására 

jutott bűncselekmények száma 70%-al csökkent a vizsgált időszakban. Egyértelmű sikerként 

könyvelhetjük el, hogy aMaglódi úton a Fővárosi BV. Intézet III-as számú objektumánál sikerült 

normalizálni a helyzetet. A decemberben tartott lakossági fórumon a Sibrik telep lakói is erről 

számoltak be. Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk a közterületen szeszesitalt fogyasztókkal és a 

köztisztasági szabálysértést elkövetőkkel szemben is intézkedni. 

Sikerült az év folyamán tetten érni is bűncselekményt elkövető személyeket (üzemanyag lopás 

miatt) és személyleírás alapján lakásbetöréssei gyanúsítható személyt is előállítottak 

munkatársaink. 
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A konkrét statisztikai eredmények: 

• Elfogás 36 fő, 

Ebből:- körözés miatt 29 fő, 

- bűncselekmény elkövetése miatt tettenérés 7 fő, 

• Előállítás 193 fő, 

• Biztonsági intézkedés: 47 fő (mentővel elszállítás egészségügyi ellátásra), 

• Szabálysértési feljelentés: 479 fő, 

• Helyszínibirság: 96 fő l 799.000,-Ft. 

Összességében megállapítható, hogy a térfigyelő rendszer a kezdeti nehézségek után 

zökkenőmentesen működött az év folyamán. A szalgálatra jelentkezők döntő többsége az 

elvárható fegyelemmel és szakszerűséggel hajtotta végre a feladatait. Az együttműködés a napi 

szalgálatot ellátó állománnyal zökkenőmentes volt. A statisztikai eredményesség vonatkozásában 

még vannak kiaknázatlan lehetőségek, de azt is figyelembe kell venni, hogy a rendszer elsődleges 

feladata a prevenció. 

Jelentésem felterjesztem. 

Jóváhagyom: 

dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 
mb. kapitányságvezető 

Görbe Attila r. alezredes 
osztályvezető 

kapitányságvezető-helyettes 


