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2-~ ( számú előterjesztés 

a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról 

Budapest Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan kiemeit 
figyelmet fordít Kőbánya közbiztonságának javítására. A közterületek biztonságnövelésének 
fontos el emét képezi az Önkormányzat által 20 l O óta folyamatosan kiépített és bővített 
térfigyelő rendszer működtetése. 

A térfigyelő központ 2016 decemberében a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága épületéből 
áthelyezésre került a Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) Budapest X. 
kerület, Gergely utca 112/A-B. szám alatt található objektumába. A térfigyelő rendszer 
korszerűsítése 2016-2020 között 4 ütemben valósul meg. Az első ütemben a központ 
áthelyezése, valamint a városközpont és az Újhegyi lakótelep kameráinak cseréje szerepelt az 
adatátviteli hálózat korszerűsítésével egyidejűleg. Az első korszerűsítési ütem a térfigyelő 
központ áthelyezésével és 3 7 darab karnera korszeru, a mai kor technikai színvonalának 
megfelelő, HD minőségű képet rögzítő eszközre történő cseréjével már megvalósult, jelenleg a 
második ütemben a Gyakorló utcai lakótelep kameráinak korszerűsítése zajlik. 

A térfigyelő helyiségben a kezelői munkaállomások száma 6 darabról 8 darabra bővült. Ennek 
hatására az egy főre jutó kiosztott kamerák száma 16-17 darabról12-13 darabra csökkent. Ez 
pozitív irányban befolyásolja a kezelőszemélyzet figyelési képességeit, mivel gyakorlatilag az 
összes, a munkaállomáshoz rendelt karnera képe egyidejűleg megjeleníthető a megfigyelő 
monitorokon. A közterületeken található kamerák számának bővítésével járó, a közeljövőben 
várható fejlesztésekből kifolyólag a kamerák kezelésére szolgáló munkaállomások száma 
tovább növelhető. 

A térfigyelő központ áthelyezése nagyban elősegítette a Felügyelet járőreinek munkáját. A 
központ észlelései alapján már nem csak kizárólag a közös szolgálatot ellátó járőr, hanem a 
Felügyelet más, közterületi szolgálatot ellátó egységei is küldésre kerülnek. A rendőrség 
részéről a küldések javarészt a kerületben található büntetés-végrehajtási intézmények 
környékére jellemző szabálysértésekkel kapcsolatosak, míg a Felügyelet részére adott küldések 
inkább a sétányok területén, valamint más közterületeken történt szeszesital-fogyasztással, 
szemeteléssel, valamint egyéb közlekedési jellegű szabálysértésekkel kapcsolatban kerülnek 
kiadásra. 

A térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló beszámolók sarkalatos 
pontja a működéssel kapcsolatos intézkedések, a különböző hatóságok által felhasznált 
felvételek számának ismertetése, összehasonlítása. 2014 áprilisa óta a térfelügyeleti rendszer 
működtetésének optimalizálása folyik a rendőrséggel közösen. Volt olyan időszak, amikor a 
reagálást kizárólag a Felügyelet munkatársai végezték, majd újra vegyes reagáló páros 
működött, és működik jelenleg is. A rendőrségen működtetett központban kettő fő szabadidős 
rendőr mellett négy fő Felügyeleti dolgozó végezte a kamerák megfigyelését, jelenleg egy fő 
szabadidős rendőr teljesít szolgálatot, és a küldéseket is a Felügyelet diszpécsere továbbítja. A 



mellékletben szereplő összehasonlító táblázat segítségével szemléltethető a küldések, valamint 
az eljárásokban felhasznált felvételek számának alakulása. 
A büntetőeljárásokban felhasznált felvételek száma csökkent. Ennek oka lehet a kerületben 
elkövetett bűncselekmények számának csökkenése, valamint az, hogy a korábbi értékelt 
időszakban a lakosság közterületi megjelenése nagyobb volt (tavasz, nyár) a jelenlegi értékelési 
időszakhoz képest (ősz, tél). Figyelemre méltó ugyanakkor a központból kezdeményezett 
küldések ( észlelések) számának alakulása, amely több, mint 30 %-os emelkedést mutat. Ez 
köszönhető az egy munkaállomásra jutó karneraszám csökkenésének, valamint a kezelői 
állomány rutinjának, gyakorlatának. 

A térfigyelő központ áthelyezésével a vegyes üzemeltetés nem veszített eddigi 
komplexitásábóL Továbbra is kiszolgálja a rendőrség és egyre inkább a Felügyelet igényeit. A 
térfelügyeleti rendszer közrendre és közbiztonságra gyakorolt hatása a kamerák által lefedett 
helyszíneken érezhetően javítja a lakosság relatív biztonságérzetét. 

A térfigyelő rendszer elsődleges jelentősége a megelőzésben van. Fontos ugyanakkor 
megemlíteni azt is, hogy legalább ekkora a súlya az észlelt jogsértésekre történő hathatós 
reagálásnak. A közeljövőben a Kőbányai Közterület-felügyeletnél bevezetésre kerülő 
kommunikációs szoftver segítségével növeini lehet a közterületen dolgozó járőrök munkájának 
a hatékonyságát. Ennek eredményeként a reagálási idő csökkenése várható azáltal, hogy a 
szükséges beavatkozáshoz a legközelebbi, illetve a leggyorsabban helyszínre érkezni képes 
járőrök kerüljenek küldésre. 

A térfigyelő rendszer elnevezést indokolt az ismertetett fejlesztések nyomán térfelügyeleti 
rendszerre változtatni, mivel a megfigyelés és reagálás együttesen alkalmas az észlelt 
rendellenességek, jogszabálysértések gyors és hatékony megszüntetésére, szankcionálására, a 
közterületek rendjének és biztonságának növelésére. 
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1. me/lék/et az előterjesztéshez 

Küldések számának összehasonlítása 

2016.04.01.-2016.09.30. 2016.10.01.-2017.03 .30. 

rendőrség 177 175 

közterület-felügyelet 257 402 

összesen 434 577 

Küldések számainak összehasonlítása 
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büntető eljárás 

Küldések megoszlása 

• BV rendjének megzavarása 

• Garázdaság, csendháborítás 

• közúti közlekedési szabályok kisebbfokú 
megsértése (rendőr) 

közúti közlekedési szabályok kisebbfokú 
megsértése (közter) 

• Közterületi szeszesital-fogyasztás 
tilalma 

• Köztisztasági szabálysértés 

• Koldulás 

Eljáráshoz lefoglalt felvételek számának összehasonlítása 

2016.04.01.-2016.09.30. 2016.10.01.-2017.03.30. 

31 15 
közlekedési szabálysértés 9 13 
egyéb szabálysértés 8 6 
Összesen 48 34 

Eljáráshoz lefoglalt felvételek számának összehasonlítása 
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Büntetőeljárás lefolytatásához lefoglalt felvételek száma 
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Közlekedési szabálysértési eljárás lefolytatásához lefoglalt felvételek száma 
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Egyéb szabálysértési eljárás lefolytatásához lefoglalt felvételek száma 
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