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a Képviselő-testület részére 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságának tájékoztatója a térfigyelő-rendszer 

2012. 11-111. negyedévi működési tapasztalatairól 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tartalmi összefoglaló 

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Gyetvai Tibor r. alezredes megküldte a 
térfigyelő-rendszer 2012. II-III. negyedévi működési tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 

A megküldött és mellékelt tájékoztató három fő terület - a szabálysértés, a bűncselekmények 
és a bűnmegelőzés- szempontjából mutatja be a Kőbányán működtetett térfigyelő-rendszer 
kapcsán észlelt eseményeket és a megtett intézkedéseket 

A térfigyelő-rendszer szükségességét és hatékonyságát a tájékoztatóban szereplő 
számmutatók is alátámasztják. 

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

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányságának a térfigyelő-rendszer 2012. II-III. negyedévi működési 
tapasztalatairól szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. ~./2 

Budapest, 2012. szeptember 12. ~ 
adványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

illf~ 
Dr. Szabó Knsztián 
jegyző { ~ 
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Kovács Róbert Polgármester 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tájékoztatom, hogy 2012. év második és harmadik negyedévében a térfigyelő rendszer működését 
tekintve az alábbi események történtek. 

Szabálysértések tekintetében: 

A fenti időszakban a BV intézet környezete rendjének megzavarása (Sztv.194 §) szabálysértés 
miatt 198 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettünk, 24 fő került előállításra, 2 főt 
elfogtunk és 229 fővel szemben 3 115 OOO forint helyszíni bírságot szabtunk ki. 

A koldulás szabálysértésének elkövetésével kapcsolatban 13 esetben történt észlelés a térfigyelő 
rendszer segítségéve!, ezeknek elkövetőivel szemben minden esetben intézkedtünk és a 
szabálysértés elkövetését megszüntettük. 

A Bp. X. kerület Örs Vezér terén folyamatosan visszatérő probléma az engedély nélküli árusítás, 
de a térfigyelő rendszer segítségével ennek elkövetőivel szemben is hatékonyan fel tudunk lépni. 
Az észleléseket követően a második és harmadik negyedévben 37 esetben engedély nélküli 
árussal szemben szabálysértési feljelentést tettünk, 24 esetben az elkövetőket előállítottuk és 
63 fővel szemben forint 645 OOO forint helyszíni bírságot szabtunk ki. 

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 Liget téren a közterületen történő alkoholfogyasztást sikerült minden esetben szankcionálni az 
észlelést követően illetve több esetben került sor hajléktalan személyekkel szemben intézkedésre, 
akik viselkedésükkel a közlekedő állampolgárok nyugalmát, közbiztonsági érzetét zavarták. 
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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. 

A Körösi Csoma sétányon l fő került elfogásra a térfigyelő központ észlelését követően, mert az 
ott elhelyezett hűsítő kaput megrongálta. 

RünJ:selekmények tekintetében: 

1568/2012.bü. A Körösi Csoma Sándor sétány 8. szám alatti Aranysas sörbár kirakat üvegét 
ismeretlen 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 személygépkocsiban a 
gépkocsi vezetőt, aki ellen ittas járművezetés miatt indult eljárás. 

154/2012. bü. Körösi Cs. S. sétány 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. 

332 7 /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. kerület 
Újhegyi sétány 14/ A szám alatt található Vegyesbolt ajtaját kísérelték meg befeszíteni. Ellene 
dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
indult büntetőeljárás. 
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Bűnmegelőzési szempontból: 

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 észlelése miatt 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. 

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 sikerességéhez jelentős mértékben hozzáj árulnak. 
Ezekben szinte minden esetben a felvétel kimentésre kerül és a megfelelő dokumentálásokat 
követően átadjuk őket. 

A térfigyelő szalgálatra rendszeresített szolgálati gépjárművek a II- III. negyedévben 15589 km-t 
futottak. 

Budapest, 2012. szeptember 07. 
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