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I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve alapján dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető 
megküldte a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 
térfigyelő rendszer 2013. évi működésének értékeléséről szóló beszámolót. 

A beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

II. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2014. május" l~." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( .... )határozata 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 

térfigyelő rendszer 2013. évi működésének értékeléséről szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett térfigyelő rendszer 2013. évi 
működésének értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata Képviselő Testületének munkatervében 
foglaltak alapján a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság beszámol a közterületi térfigyelő 
rendszer 2013. évben végrehajtott tevékenységéről. 

Kőbánya Önkormányzata elkötelezett lépésként határozta meg a közbiztonság javítását, melyen 
belül közterületi térfigyelő rendszert alakított ki illetékességi területén. 

Működtetésre szerződést kötött a BRFK vezetőjével, aki a szerződésben foglaltakat a BRFK X. 
kerületi rendőrkapitányság személyi állományával hajtotta végre 2013-ban az alábbiak szerint. 

Kőbányai lépések: 

2010. április 
2011. április 
2012. augusztus 
2013. június 

37 db karnera rendszerbe állítása 
16 db karnera rendszerbe állítása 
l db karnera rendszerbe állítása 
20 db karnera rendszerbe állítása 



A jelenleg működőképes rendszer az alábbi karnerahelyekből áll: 

Karneravégpont Közterület neve (utca vagy tér, valamint házszám) 
sorszáma 

l MagJódi BY parkoló, MagJódi u. 107. 
2 MagJódi - Velllig_e sarok 
3 Szent László utca 34. 
4 Önkormál!Y_zat Halom köz 
5 Önkormányzat Szent László tér 
6 Önkormán_y_zat Halom utca 
7 Vásárló-Füzér u. 
8 Vásárló utca közepe 
9 Mázsa tér 
10 Liget tér központ 
ll Liget tér- KáQ_olna utca 
12 Liget tér - Kőrösi Csoma sétány 
13 Liget tér -Kőrösi Csoma Sándor út 
14 Mádi út- Sibrik Miklós út kereszteződés 
15 Mádi út - Pázsit út sarok 
16 Mádi út - Andezit u. sarok 
17 Mádi út - Uj hegyi u. sarok 
18 Harmat - Újhegyi út sarok 
19 Harmat- Tavas utca sarok 
20 Harmat u - Újhegyi sétány 
21 Harmat u.- Sibrik Miklós u. kereszteződés 
22 Kővágó utca 
23 A~agfejtő utca 
24 Lenfonó utca 
25 Szőlővirág utca 
26 Sibrik Miklós u- Szövőszék u. sarok 
27 Sibrik Miklós u. - Bálly_ató u sarok 
28 Sibrik Miklós u. - Gőzmozdony 

29 Sibrik Miklós u. - Gergely utca sarok 
30 Újhegyi - Bányató utca sarok 
31 Újhegyi - Újhegyi park 
32 Tavas- Mélytó u. sarok 
33 Tavas - Bányató u. sarok 
34 Tavas- Sütöde u. sarok 
35 Újhe~i -Sütöde u. sarok 
36 Ujhe_gyi sétán_y -Éltes Iskola 
37 Ujhegyi sétány - Posta 
38 Fehér utca- Ladányi utca sarok 
39 Fehér utca- Gyakorló utca kereszteződése 
40 Örs vezér tér BKV parkoló +PR parkoló 
41 Fehér út Árkád üzletközpont 
42 Órs vezér tér 
43 Gyakorló utca l. 
44 Gyakorló utca 5. 
45 Gyakorló u. - G_y_akorló köz kereszt 
46 Gyakorló utca 13. 
47 Gyakorló utca 28. 
48 Gyakorló - Gépmadár u. sarok 
49 Gyakorló - Hatház utca sarok 
50 Gyakorló- Keresztúri kereszt 
51 Kere_gesi - Keresztúri kereszt. 
52 Kerepesi - Hatház u. sarok 
53 Gépmadár (Don-Pej)e_l)Ízzeria) 
54 Üllői út (orvosi rendelő) 
55 Üllői út 2. 
56 Száva- Szárnyas u. kereszt. 
57 Üllői út (Általános Iskola) 
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58 Üllői út - Som fa köz 
59 Üllői út Zágrábi köz 
60 Üllői út- Üllői köz 
61 Üllői út - Ceglédi u. kereszt. 
62 Kékvirág út 
63 Balkán út l. 
64 Balkán u.2. 
65 Bihari út 
66 B i hari - Balkán kereszt 
67 Balkán 12 
68 Balkán - Ceglédi kereszt 
69 Ceglédi -Basa kereszt 
70 Zágrábi - Somfa kereszt 
71 Zágrábi -Gém u. kereszt 
72 Árkád 2. -Gyakorló köz 
73 Árkád 2- DNY sarok 
74 Kőbányai út - Kismartoni út kereszt. 

A térfigyelő központban öt munkaállomás működik az alábbi karnerapontok vizuális 
ellenőrzésével: 

l. rnunkaállornás (vezető térfigyelő) 14 db karnerakép 
12 db karnerakép 
12 db karnerakép 
18 db karnerakép 
18 db karnerakép 

2. rnunkaállornás 
3. rnunkaállornás 
4. rnunkaállornás 
5. rnunkaállornás 

Valamennyi munkaállomáson l fő hivatásos állományú rendőr (szolgálatonként 12 órában, 
óránként 10 perces szünet kötelező és a munkaközi szünet 45 perc) teljesít szelgálatot 
Kőbánya Önkormányzata és a BRFK között létrejött szerződés alapján. 

A működésben résztvevőkre a munkaállomás kezelők tekintetében a hatályos Ptk nyújtja a jogi 
hátteret, míg a reagáló közterületi jelenlétre az intézkedések tekintetében a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV évi törvény, míg a személyi felelősség tekintetében a Fegyveres szervek 
hivatásos állományáról szóló 1996. évi XLIII. törvény vonatkozik. 

Tájékoztatóm elkészítésekor a BRFK X. kerületi rendőrkapitányság l 02 fővel áll szerződéses 
jogviszonyban a feladat ellátására. 

A szelgálatok szervezésénél be kell tartani nem csak a fentebb említett jogszabályokat, hanem a 
közjogi szervezetszabályozó eszközöket és a rendőrségi belső utasításokat is. 

A szervezésnél elsődlegesen a RENDŐRSÉG alapfeladatának biztosítása a cél, így figyelembe 
kell venni, hogy a szolgálat kezdetekor a meghatározott pihenőidőt biztosították-e a szeigálatba 
lépőnek, és szelgálatra képes állapotban van-e a munkatársunk. 

A térfigyelő központ önálló EDR telepített rádióval van ellátva, mellyel folyamatos 
összeköttetés biztosított a reagáló egységgel, így nem volt időveszteség az értesítések 
viszonylatában. Természetesen a rendőrkapitányság ügyeletén elhelyeztük a kerületi 
karnerapontok térképét is, így a térfigyelő központon kívüli bejelentések esetében a Készenléti 
Csoportvezető illetve a Szolgálat Irányító Parancsnok intézkedik a központ irányába a 
karnerafelvételek visszaellenőrzésére, kimentésére. 
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A járművek szintén fel voltak szerelve EDR rádióval, továbbá a szolgálatban lévő rendőrnél 
úgynevezett kézi EDR rádió is volt, így az esetleges járművön kívüli intézkedésnél sem volt 
elvágva az információs köldökzsinórtóL 

Központ működése: 
A működés tapasztalatai összességében jók, a műszaki meghibásadások száma nem volt 
jelentős és a hibaelhárítás is viszonylag zökkenőmentes volt. 

2012-ben 
2013-ben 

Financiális kérdések: 

81 esetben történt meghibásodás 
85 esetben történt meghibásodás 

A havi bérkalkuláció alapján a rendszer oly módon került kidolgozásra, hogy a közterületi 
vonulós szolgálat csak a rendőrkapitányság állományába tartozó tiszthelyettesi 
állománycsoportra lett korlátozva, mivel a magasabb alapbérrel rendelkező tisztek esetében a 
bér meghaladná a szerződésben foglalt összeget. 

A szerződéseket valamennyi esetben a Polgármester illetve Budapest Rendőrfőkapitánya látta 
ellen, így végrehajthatóvá váltak. Mind 2012-ben mind 2013-ban két szerződést kellett kötni, 
mert a költségvetés elfogadása miatt nem lehetett teljes évre kötni a szerződést. A 
dokumentációs tevékenység ennek következtében rövid időszakot engedélyez a konkrét 
szerződések megkötésére, hiszen a szerződés aláírását követően lehet csak 
kötelezettségvállalásra előterjesztést tenni, majd ennek engedélyezését követően történik meg 
az egyéni szerződések megkötése és csak ezt követően lehet a tevékenységet, szalgálatot vagy 
központban a figyelést végezni. 

2012 januárjában jelentős kerettúllépés történt a rendelkezésre álló pénzügyi részben, de a 

szolgálatszervezés miatt a túllépést korrigáltuk és 2012. év zárását követően 13.987.053 Ft 
visszautalása történt a KŐKERT részére a 2013-es év tekintetében az éves zárást követően 
5.790.017 Ft visszautalását hajtott végre a BRFK Közgazdasági Osztálya! 

Indítványaink : 
A közterületi cselekmények és a központ szoros kapcsolódása miatt a gyakorlati tapasztalatokat 
figyelembe véve 2012. május 03-án kelt átiratomban jeleztük, hogy 12 db karnera esetében 
látjuk annak indokoltságát, hogy a karnerapontok megváltozzanak. Az előterjesztésünkre jelen 
tájékoztató megírásáig semmiféle jelzést, észrevételt nem érkezett. 

RENDÖRIINTÉZKEDÉSEK 

Azon bűnügyek listája, melyek észlelését követően büntetőeljárás indult, 2012. évben és 2013. évben: 

Ss z. Bűnügy időpontja Ügyszám Büntető ügy megnevezése 
2012 első félév statisztikai Adatai 

adatai 
l. 2012.01.13. 01000/58/2012. Bü. Rablás 
2. 2012.01.12. 01100-154/20l.Bü. Rablás 
3. 2012.01.24. O l 000/240/2012. B ü Zsarolás 
4. 2012.01.24. 01100/303/2012.Bü Rablás 
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5. 2012.01.30. O ll 00/1007/20 12.Bü. Rablás 
6. 2012.02.08. O ll 00/500/20 12.Bü. Ittas 
7. 2012.03.18. 01100/1046/2012.Bü. Sú!l:_os testi sértés 
8. 2012.04.19. 01100/1561/2012.Bü. Szeméremsértés 
9. 2012.04.19. 01100/1568/2012.Bü. Rong_álás 
10. 2012.05.10. 01100/1841/2012.Bü. Betöréses lopás 
ll. 2012.05.11. 01100-1865/2012.Bü. Ittas vezetés 
12. 2012.05.23. 01100/1841/2012. Bü. L~ ás 
13. 2012.05.30. 29015/251/20 12.Bü. Visszaélés kábítószerrel 
14. 2012.06.11. 01100/2378/2012.Bü. Közokirat-hamisítás 
15. 2012.06.03. 01100-2235/2012.Bü. Ittas vezetés 
16. 2012.06.12. 01100/2372/2012.Bü. Lopás 

2012 második félév statisztikai adatai 

17. 2012.07.13. 01100/2853/2012.Bü. Lopás 
18. 2012.07.19. O ll 00/2953/20 12.Bü. Lopás 
19. 2012.08.17. 01100-3327/2012.Bü. L~ás 
20. 2012.08.23. O ll 00-3413/20 12.Bü. Lopás 
21. 2012.09.06. O l OOO/l 0922/20 12.Bü. G~kocsi l~ás 
22. 2012.12.11. 01100/4241/2012.Bü. Kifosztás 

2013 első félév statisztikai 
adatai 

23. 2013.01.09. 01100!101/2013.Bü. Személyi szabadság megsértése 
24. 2013.02.06. 01140/742/2013.Bü. Rablás 
25. 2013.02.20. 01100/4379/2012.Bü. Ittas vezetés 
26. 2013.04.07. 01100!1401/2013.Bü. Közveszéllyel való fenyegetés 
27. 2013.04.08. O l 060/1566/2013.Bü. Közveszéllyel való fetlYegetés 
28. 2013.05.06. 01100!1658/2013.Bü. ~aklánckitépés 

29. 2013.05.06. 01100/1654/2013.Bü. Visszaélés kábítószerrel 
30. 2013.05.29. 01100/1909/2013.Bü. Garázdas~ 

31. 2013.05.29. 01100/2022/2013.Bü. Szeméremsértés 
32. 2013.05.29. 01100/2138/2013.Bü. Garázdas~ 

33. 2013.05.31. 01100/753/2013.Bü. Garázdas~ 

34. 2013.06.03. 01100/5203/2013.Bü. Falfirka, rongálás 
35. 2013.06.14. 01100/2393/2013.Bü. Garázdas~ 

36. 2013.06.18. 01100/2444/2013.Bü. Kerékpár lopás 
2013 második félév statisztikai adatai 

37. 2013.07.19. 01100/2587-28/2013.Bü. Rablás 
38. 2013.07.26. 01100/3008-11/2013.Bü Kerékpár lopás 
39. 2013.07.30. 01100/3057-3/2013.Bü Nyaklánc kité!>_és 
40. 2013.07.31. 01100/2873/2013.Bü Rablás 
41. 2013.08.27. 01100/2687-9/2013.Bü Telefonlopás 
42. 2013.08.29. 01100/3306-7/2013.Bü N_y_aklánc kité!>_és 
43. 2013.09.25. 01100/3854/2013.Bü Rablás 
44. 2013.10.02 01100/3899-5/2013.Bü Ittas vezetés 
45. 2013.10.04 01100/3846/2013.Bü Gé!>_kocsi. lopás 
46. 2013.12.15 01100/4977/2013.Bü Csoportos garázdaság 
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Személyes Bün Szabálysértési Helyszíni bírság Közigazgatási bírság Ügyeleti Jelentések Közl. balesetek Lekérdezése 
szab. tető feljelentés (db) (db) küldés (db) (db) helyszínén k száma 

korlátozó fe lj foganatosított (fő/gépj) 
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Bűnügyi észlelések féléves bontásokban: 

- 2012. l. félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:- 15 esetben 

- 2012. II. félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:- 44 esetben 

2012-ben összesen 59 eset 

- 2013. l. félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:- 64 esetben 

- 2013. II. félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:- 81 esetben 

2013-ban összesen 145 eset 

Szabálysértési észlelések féléves bontásokban: 

- 2012. l. félévében a szabálysértések észlelésének összes darabszáma:-245 esetben 

- 2012. II. félévében a szabálysértések észlelésének összes darabszáma:-321 esetben 

2012-ben összesen 566 eset 

- 2013. l. félévében a szabálysértések észlelésének összes darabszáma:-724 esetben 

- 2013. II. félévében a szabálysértések észlelésének összes darabszáma:-846 esetben 

2013-ban összesen 1.570 eset 

A nyilvántartás alapján megállapításra került, hogy 2012-ben és 2013-ban összesen 433 (18 
esetben bűnügyi jellegű jelzés) esetben a központ jelzésére nem tudott reagálni a 
rendőrkapitányság szelgálatos állománya. Elemezve figyelhetünk arra a tényre is, hogy míg 
2012-ben összesen 115 esetben volt olyan jelzés melyre nem reagált mozgó erő, addig 2013. 
évben összesen 318 esetet regisztráltunk 

Az egyértelműen kitűnik, hogy a 2013-as évben jelentősen megnőtt az észlelések száma. Idő 
kell a megfelelő állomány rendszerbe állításához, idő kell ahhoz, hogy mindenki képességeivel, 
lehetőségeivel tisztában legyünk! 

Az észlelési átlag 2012. évben 1,71 db/nap míg ugyanez a szám 2013. évben 4,69 
db/nap! 

Mit láthatott volna, ha látja? 
Egy kicsit elemeztük a közterületi bűncselekmények elkövetésének helyszíneit is abból az 
aspektusból, hogy a bűncselekmények elkövetőről mely esetekben készíthetett volna 
karneraképet 
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A cselekmények tekintetében a következő bűncselekményeket vizsgáltuk: 

• Rablás 
• Garázdaság 
• Jármű önkényes elvétele 
• Betöréses lopás 
• Lopás 

Jellemzőerr a fenti bűncselekmények elkövetése kötődik közterülethez, melynek ellenőrzéséhez 
a térfigyelő rendszer kialakításra került. 
A 2012. évet kívántam összehasonlítani a 2013. év adataivaL 

Az iktatott bejelentések (nem bizonyított bűncselekmény): 

Rablás 
Garázdaság 
Jármű önkényes elvétele 
Betöréses lopás 
Lopás 

2012. I. félév l 2012. II. félév l 2013. I. félév l 2013. II. félév 
67db 52db 6ldb 26db 
76 db 75 db 78 db 74 db 
20 db 23 db 16 db 12 db 

215 db 138 db 183 db 95 db 
1213db 139ldb 1364 db 1288db 

Kielemeztük egyesével az eikövetési helyszíneket vizsgálva, hogy mennyi olyan esemény 
történt, ahol a térfigyelő karnera közvetlen közelében van. 

Ha azonban a mélyebb elemzést vesszük figyelembe, láthatjuk azt, hogy a garázdaságot 
jellemzőerr a közlekedési útvonalakhoz köthető végpontokon, vagy azokhoz közel követték, 
követik el. Szinte valamennyi esetben az elkövetéshez szorosan kapcsolódik az alkohol hatása, 
mely jellemzőerr a hétvégi szórakozáshoz köthető a fiatalok esetében, míg a többszörösen 
hátrányos helyzetben lévő személyekhez is jelentősen kapcsolódik. 

Közvetlen közelében van: 

•. 
2012. I. félév l 2012. II. félév l 2013. l. félév l 2013. II. félév 

Rablás 
Garázdaság 
Jármű önkényes elvétele 
Betöréses lopás 
Lopás 

7 db 6 db 6 db 9 db 
ll db 10 db 10 db 16 db 
4 db 2 db o db l db 
3 db l db 3 db l db 
24 db 94 db 49 db 51 db 

Összes esemény/közvetlen láthatóság 

2012. I. félév l 2012. II. félév l 2013. I. félév l 2013. II. félév 

1591149 1679/113 1702/68 1495/78 

Az adatsorból kitűnik, hogy 2013-ban összesen 146 esetet rögzíthetett valamelyik térfigyelő 
kamera, melyből 24 esetben rögzített felvétel volt a bizonyításhoz. 
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Ez 16.4 %-os találali arányt mutat 2013-ban! 
2012-es mutatószám13,5 %! 

Mint az észlelésekből is látható az eredményes események többsége az erőszakos jellegű 
cselekményekből tevődik össze, a vagyon elleni delictumok kevésbé dominálnak. Ez annak is 
betudható, hogy a személy elleni illetve garázdasági jellegű cselekményeknél kötelezően 
létrejön valamilyen személyi kontaktus, mely bizonyos támpontot ad a bűncselekmény 
elkövetőjének személyére (testmagasság, bőrszín, ruházat, mozgás, jármű stb). A vagyon elleni 
eseményes esetében igen kevés -elkövetőhöz kapcsolódó- személyleírás jut a hatóság 
tudomására. 

Kóöányán 74 db kamera van, a rögzített és reagálva megoldott ügyek száma 2012-ben 22 db, 
2013 évben 24 dbf 

Bízom benne, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságorr kialakított és a Kőbányai 
Önkormányzat által finanszírozott térfigyelő rendszer tisztességesen és megnyugtatóarr 
szolgálja Kőbánya lakosságát. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy jelen beszámolót terjessze a Tisztelt Képviselő 
T estül et elé. 

Budapest, 2014. május 12. 
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