
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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Előterjesztés 

A fs-. szám ú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője, dr. Gyetvai 
Tibor rendőr alezredes megküldte a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének 
értékeléséről szóló jelentését. Az értékelés rávilágít arra, hogy a térfigyelő-rendszer 
működését tekintve teljesnek mondható, sa kamerákkallefedett területeken az előző évekhez 
képest tovább csökkent az elkövetett bűncselekmények száma. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 7. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. ( ) határozata 

a térfigyelő-rendszer 2012. évi tevékenységének értékeléséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságának a térfigyelő-rendszer 2012. évi 
tevékenységéről szóló értékelő jelentését elfogadja. 
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Budapesti Rendőr-főkapitányság 
X. kerületi Rendőrkapitányság 

ll 02 Budapest, Harmat u 6-8. 
Tel.: 263-7200 fax: 263-7222 BM: 50-120 

Szám: 01100- J51012o13. ált. 

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS 
Budapest, 2013. január 13. 

Jelentem, a kapott utasítás alapján áttekintettem a térfigyelőszolgálat 2012. évi tevékenységét. A 

tárgykörrel kapcsolatban az alábbiakat állapítottam meg. 

Jelenlegi állapotában 53 db karnerából áll a rendszer az alábbi megoszlásban: 

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

• Városközpontban ll db karn era, 

• Újhegyi lakótelepen 24 db kamera, 

• Örs vezér tér és a Gyakorló utcai lakótelep 16 db kamera. 

A térfigyelő központban öt munkaállomás működik. 

A karnera rendszer telepítését és karbantartását az ERANDO Kft. végzi. A pénzügyi 

finanszírozás valamint a rendszer technikai feltételeinek biztosítása a KÖKERT Kft. bevonásával 

történik 

A működés tapasztalatai összességében jók, a műszaki meghibásodások száma nem volt jelentős 
és a hibaelhárítás is viszonylag zökkenőmentes volt. 

A Kőkert Kft. képviseletében Ács Péter úrral tartjuk a munka kapcsolatot. Minden felmerülő 
kérdésben sikerült megoldást találni. 



A megállapodások szerint - melyek a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest X. ker. 

Kőbányai Önkormányzat között köttettek-az alábbiak alapján történik a szolgálat ellátás. 

A szolgálat ellátása 12 órás 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 szolgálatban kijelölésre kerül l fő vezető térfigyelő, aki köteles a szolgálati 

okmányokat folyamatosan vezetni. 

A térfigyelő központban öt személy teljesít megbízási díjért szolgálatot. A megállapodásban 

foglaltak alapján bruttó 1276 ,-ft óradíjból a szolgálatot teljesítő rendőr bruttó 1.026,-ft óradíjban 

részesül. 

A szolgálatra jelentkezők döntő többsége az elvárható fegyelemmel és szakszerűséggel hajtotta 

végre a feladatait. Az együttműködés a napi szolgálatot ellátó állománnyal zökkenőmentes volt. 

A térfigyelő központban egy esetben történt olyan személyi mulasztás mely a büntetőeljárás 

sikerességét jelentősen megnehezítette, ennek a kollégának a szerződése akkor azonnali hatállyal 

megszüntetésre került . 

A reagáló erő szolgálatonként két fő, akiknek 12 órában túlóra kerül elrendelésre. Ezen két fő 

teljes szolgálati idejét a közterületen tölti. A közterületi tevékenységről intézkedési lapot töltenek 

ajárőrök. 

A közterületi szolgálat végrehajtására rendelkezésre áll 2 db rendőri jelleggel ellátott Skoda Fabia 

típusú szolgálati gépkocsi ( és $ t~. A gépkocsik biztosították a zökkenőmentes 

szolgálat ellátást. Az forgalmi rendszámú gépkocsi kilométeróra állása 126 724,-km. 

Az forgalmi rendszámú gépkocsi kilométeróra állása 119.485,-km. Emiatt legalább l 

db gépkocsira még mindenképpen szükségünk lenne. 

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

területeken élők biztonságérzetének javulása csak áttételesen érzékelhető. A statisztikai adatokból 

azonban egyértelműen megállapítható, hogy a hatóságunk tudomására jutott bűncselekmények 

száma csökkent a vizsgált időszakban. 



A bűncselekmények tekintetében a 2012-es évre vonatkozó adatok az alábbiak: 

rablás betörés gk. lopás gk. 2012-ben 
feltörés összesen 

Maglódi u. BV parkoló 2 12 l 3 18 
Ma glódi -Venyige sarok 

Szent László tér 2 6 o o 8 
Önkormányzat Halom köz 
Önkormányzat Szent László tér 

Önkormányzat Halom u. l l o o 2 

Vásárló u. - Füzér u. l l o o 2 

Vásárló u. közepe l o o 2 3 

Mázsa tér o 7 l 2 10 

Liget tér városkp. 5 2 o 4 ll 
Liget tér- Kápolna u. 
Liget tér- Körösi Cs. S. 
Liget tér- Körösi Cs. u. 

Mádi - Sibrik M. kereszteződés 8 30 12 l 51 
Mádi - Pázsitfű u. sarok 
Mádi -Andezit u. sarok 
Mádi - Újhegyi út sarok 

Harmat u. - Újhegyi út sarok 5 3 l 5 14 
Harmat u. - T avas u. sarok 
Harmat u. - Újhegyi st. sarok 
Harmat u. - Sibrik M. u. sarok 

Kövágó u. 2 o o o 2 

Agyagfejtő u. o 2 o o 2 

Lenfonó u. l 5 o l 7 

Szőlővirág u. l 2 o o 3 

Sibrik M. u. - Szövőszék sarok 10 39 2 9 60 
Sibrik M. u. - Bányató u. sarok 
Sibrik M. u. - Gőzmozdony u. 
Sibrik M. u. - Gergely u. 

lJjhegyi u. - Újhegyi park 4 14 2 2 22 
Ujhegyi u. - Bányató sarok 

Tavas u.- Mélytó u. sarok 2 9 6 l 18 
Tavas u. - Bányató u. sarok 
Tavas u. - Sütöde u. sarok 



rablás betörés gk.lopás gk. 2012-ben 
feltörés összesen 

Újhegyi st. - Sütöde u. 2 3 2 3 10 
Újhegyi st. Éltes M. Iskola 
Újhegyi st. Posta 

Fehéru.-Ladányi u. sarok 6 13 3 l 23 
Fehéru.-Gyakorló u- sarok 

Örs vezér tér BKV busz vá. o 2 o 55 57 

Örs vezér tér 2 2 o 8 12 

Gyakorló u. o 29 7 2 38 
Gyakorló u. 5. 
Gyakorló u. - Gyakorló köz 
Gyakorló u. 13. 
Gyakorló u. 28. 

Gyakorló u. - Gépmadár u. 4 16 7 2 29 

Gyakorló u. - Hatház u. o 3 o 3 6 

Gyakorló u. - Keresztúri u. l 4 l 13 19 

Kerepesi - Keresztúri o 3 o o 3 

Kerepesi út - Hatház u. o o o o o 
Gépmadár ( Don P epe) 2 o 4 o 6 

Kőbányai u.- Kismartoni u. o 7 3 3 13 

A 2012-es év a működést tekintve teljesnek mondható. Ennek jelentősége az összehasonlítás 

vonatkozásában van, mivel 2011-ben huzamosabb ideig nem volt közterületi szolgálat a 

szerződések elkészítéséig. A 2011. évhez képest ettől függetlenül a térfigyelő rendszer 

működésének köszönhetően Kőbánya egyes területein az elkövetett bűncselekmények száma 

csökkent. 



A fenti bűncselekmények elkövetésének száma a térfigyelő rendszer működésének 

köszönhetően a 2011-es évhez képest 2012-ben egyes területeken jelentős javulást mutat. 

Térfigyelő karnera elhelyezkedése rablás, betörés, gk. lopás, gk. feltörés számának 
csökkenése az előző évhez képest 

MagJódi u. BV parkoló 22 % - os csökkenés mutatható ki 
Ma glódi -Venyige sarok 

Harmat u. - Ujhegyi út sarok közel 50 % - os csökkenés következett be 
Harmatu.-Tavas u. sarok 
Harmat u. - Újhegyi st. sarok 
Harmat u. - Sibrik M. u. sarok · 

Ors vezér tér BKV busz vá. 16,2 % - os csökkenés 

Örs vezér tér 33,3 %-os csökkenés 

Gyakorló u. - Hatház u. közel 50 % - os csökkenés következett be 

Gépmadár (Don Pepe) 45,5 % - os csökkenés 

Körösi Csoma Sándor út 28 % - os csökkenés 
Körösi Csoma Sándor st. 
Liget tér és környéke 

Kőbányai u.- Kismartoni u. 50 % - os csökkenés 

Az Újhegyi illetve a Gyakorló utcai lakótelepen elkövetett bűncselekmények száma - melyek 

összeségében mutatják a garázdaságok, rablások, betörések, gépkocsi lopások, gépkocsi 

feltörések számát- a térfigyelő rendszer kiépítése előtti időszakhoz képest. 

Térfigyelő rendszer 2012.év 
működése előtt 

(2009. év) 
Ujhegyi lakótelep körzetében ismerté 694 189 
vált, közterületen elkövetett 
bűncselekmények 

Térfigyelő rendszer 2012. év I. és II. féléve 
működése előtt 

(2009. év II. félév) 
Gyakorló utcai lakótelep 129 114 



Konkrét bűnügyek, melyekben a térfigyelő központban szolgálatot teljesítők észlelései vagy a 

kamera felvételei járultak hozzá az eljárás sikerességéhez 

1568/2012.bü. A Körösi Csoma Sándor st. 8. szám alatti Aranysas sörbár kirakat üvegét 

ismertetlen elkövető megrongálta, azonosításának sikerességét jelentősen mértékben segítette a 

térfigyelő karnera által rögzített felvétel. 

1865/2012.bü. A Sibrik Miklós út és Harmat utca kereszteződésénél az észlelésnek és gyors 

reagálásnak köszönhetően az elkövető nem tudta a helyszínt elhagyni. A közlekedési balesetet 

okozó mintavétel céljából előállításra került illetve a kimentett felvétel az eljárás eredményes 

lefolytatását segítette. 

2235/2012.bü. A térfigyelő szolgálat járőrei vonták intézkedés alá gyanús szgk.-ban a 

gépkocsi vezetőt, aki ellen ittas járművezetés miatt indult eljárás. 

154/2012. bü. Körösi Cs. S. st. és a Vásárló utca kereszteződésénél 2 fő került elfogásra rablás 

elkövetése miatt. 

2953/12. bü. A Liget tér 5. szám alatt található Skála áruház melletti árkádos rész alatt 2 fő 

került elfogásra, mert a térfigyelő központ észlelte, hogy a plafon alumínium borítását bontják. 

Ellenük dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség kísérletének 

megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. 

3 327 /12.bü. A térfigyelő központ észlelését követően 2 fő került elfogásra, mert X. kerület Liget 

téren található MÁV vasúti felüljáró alatt található üzlethelyiségbe betörtek. Ellenük 

szabálysértési értékre elkövetett betöréses lopás vétség kísérletének megalapozott gyanúja miatt 

indult büntetőeljárás. 

3413/12. bü. A térfigyelő központ észlelését követően l fő került elfogásra, mert Bp., X. ker. 

Újhegyi stny. 14/ A szám alatt található Vegyesbolt ajtaját kísérelték meg befeszíteni. Ellene 

dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt 

indult büntetőeljárás. 



Szabálysértések tekintetében: 

A fenti időszakban a B V intézet környezetének megzavarása (Sztv.J94 § ) szabálysértés miatt 

248 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettünk, 28 fő került előállításra, 2 főt 

elfogtunk és 366 fővel szemben 4 975 OOO forint helyszíni bírságot szabtunk ki. 

A koldulás szabálysértésének elkövetésével kapcsolatban 27 esetben történt észlelés a térfigyelő 

rendszer segítségével, ezeknek elkövetőivel szemben minden esetben intézkedtünk és a 

szabálysértés elkövetését megszüntettük. Jellemző helyszínek a Hungária krt. és Kerepesi út 

kereszteződése valamint az Albertirsai és Kerepesi út kereszteződése. 

A Bp. X. kerület Örs Vezér terén folyamatosan visszatérő probléma az engedély nélküli árusítás, 

de a térfigyelő rendszer segítségével ennekelkövetőivel szemben is hatékonyan fel tudunk lépni. 

Az észleléseket követően az elmúlt negyed évben 37 esetben engedély nélküli árussal szemben 

szabálysértési feljelentést tettünk, 24 esetben az elkövetőket előállítottuk és 90 fővel 

szemben forint 955 OOO forint helyszíni bírságot szabtunk ki. 

A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának beosztottjai 06.00 órától -

09.00 óráig teljesítenek mozgóőri szolgálatot az Örs Vezér téren, 09.00 órától 22.00 óráig 

pedig a Készenléti Rendőrség beosztottjai hajtják végre a mozgóőri feladatokat. 

Szintén az Örs Vezér téren 2 fő ellen szabálysértési feljelentést tettünk gyülekezési jog 

megsértésének elkövetése miatt, melyet szintén azon a munkaállomáson térfigyelő szelgálatot 

teljesítő kolléga észlelt. 

A fenti szabálysértések miatt folytatott eljárások során folyamatosan érkeznek a megkeresések 

más hatóságoktól is melyekben az eljárás eredményes lefolytatásához szükséges felvételek 

megküldését kérik. Ezt minden esetben teljesíteni tudtuk és a felvételeket megküldtük. 



A kerületben történt közúti köz/ekedési balesetekkel kapcsolatban folytatott eljárások kapcsán is 

több esetben volt arra példa, hogy az okozó megállapítását a térfigyelő rendszer megfelelő 

munkaállomásán, a baleset észlelését követően az arra az időszakra vonatkozóan kimentett 

felvétel segítette. 

Példaként említhető meg két olyan eset amikor BKV busz volt a közlekedési baleset egyik 

résztvevője. A helyszín egyik esetben a Liget tér, másik esetben a Tavas utca volt. 

A Körösi Csoma sétányon l fő került elfogásra a térfigyelő központ észlelését követően, mert az 

ott elhelyezett hűsítő kaput megrongálta. 

Meg kell említeni 2012. április Ol. napján 03.00 óra és 03 óra 05 perc között történt esetet, 

amikor a Körösi sétányon lévő ékszerüzlet kirakatába egy BMW típusú személygépkocsi 

behajtott, ebben az ügyben a Btk. 316. § (l) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b/l. pontja 

szerint minősülő - figyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. pontjára - kisebb értékre elkövetett 

betöréses lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult 

büntetőeljárás. 

Ebben az ügyben a térfigyelő karnera felvételei az elkövető azonosítását nem segítették azonban a 

felvétel elemzésekor nyert adatok alapján a cellainformációk lekérése eredményesebb volt. 

Bűnmegelőzésként tett intézkedések : 

A Körösi Csoma Sándor úton lévő műszaki bolthoz küldött a térfigyelő központ ügyelete egy 

esetben reagáló erőt, mert a térfigyelő kamerán keresztül gyanús, álarcos személyt észleltek. 

A Vásárló utcában gyanús személyek észlelésemiatt 13 esetben történt kivonulás és ezt követően 

igazoltatás hajtottak végre bűnmegelőzési célból. 

A Mádi utca és Sibrik Miklós út kereszteződésénél lévő karnera segítségével történt annak 

észlelése amint a szakközépiskola területére két gyanús személy bemászik, velük szemben a 

kiérkező járőrök a szükséges intézkedést megtették. 



Az Örs Vezér téri P+R parkolóban a gépkocsi feltörések megelőzése érdekében észlelést 

követően 8 esetben került sor gyanús személyek igazoltatására. 

Újhegyi sétányon mozdulatlanul fekvő személy észlelését követően egészségügyi ellátására 

intézkedtünk 

Szintén az Újhegyi sétányon a Posta mögötti részen gyanús személyek igazoltatására került sor. 

Tavas - Sütöde u. kereszteződésénél 2 fő gyanús személyt észlelt a munkaállomás kezelője, a 

reagáló erőként szolgálatot teljesítőket a helyszínre küldte, akik a két személy előállítását 

végrehajtották. 

Pongrácz úti orvosi rendelő környékéről szintén két gyanús személy került előállításra. 

Kövágó és Dombtető utca kereszteződésétől közbiztonsági ellenőrzést követően egy személy 

került előállításra. 

Más hatóságoknál folytatott büntetőeljárásokkal kapcsolatban is folyamatosan érkeznek 

megkeresések, melyekben konkrét időpontokat, helyszíneket megjelölve kérnek a térfigyelő 

kamerák által rögzített felvételeket Ezek általában olyan adatokat tartalmaznak, melyek az 

általuk folytatott eljárás sikerességéhezjelentős mértékben hozzájárulnak. 

Ezekben szinte minden esetben a felvétel kimentésre kerül és a megfelelő dokumentálásokat 

követően átadjuk őket. 



A reagáló erőként szolgálatot teljesítők további eredményei: 

A Elfogás: 186 fő 

A Előállítás: 319 fő 

A Szabálysértési feljelentés: 462 fővel szemben 5 975 000.- ft. került kiszabásra 

Jelentésemet a fentiek alapján felteijesztem. 
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Pinczés Zsófia r. százados 

Jóváhagyom: 


