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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

;Lc1 . számú előterjesztés 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 
térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve alapján dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető 
megküldte a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 
közterületi térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámolót. 

A beszámolót- amelyben a rendőri intézkedések 2012-2014. évre vonatkozó összesített adatai 
is szerepeinek-az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. április"~) ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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?r.~~J"~isztián 
Jegyzo 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (IV. 16.) határozata 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 

térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett térfigyelő rendszer 2014. 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 2014. évben végrehajtott tevékenységéről. 

Kőbánya Önkormányzata elkötelezett lépésként határozta meg még 20 l O-ben a közbiztonság 
további javítását, melyen belül közterületi térfigyelő rendszert alakított ki. 2010 áprilisában a 
térfigyelő központ 37 darab közterületre kihelyezett kamerával kezdte meg működését, melyet 
folyamatosan fejlesztettek, és bővítettek az azt követő években is. A fejlesztés eredményeként 
2014 decemberében átadott 12 db új közterületi kamerával, már összesen 86 db karnerára 
bővült, a közterületen lévő kamerák össz darabszáma. 

Kőbányai lépések: 

2010. április 
2011. április 
2012. augusztus 
2013. június 
2014. december 

37 db karnera rendszerbe állitása 
16 db karnera rendszerbe állitása 
l db karnera rendszerbe állitása 
20 db karnera rendszerbe állitása 
12 db karnera rendszerbe állitása 



A Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata Képviselő Testületének 
felhatalmazása alapján 2014. évben is a térfigyelő működtetésre szerződést kötött a BRFK 
vezetőjével, aki a szerződésben foglaltakat a BRFK X. kerületi rendőrkapitányság személyi 
állományával hajtotta végre 2014-ban az alábbiak szerint: 

A térfigyelő kamerák felvételeinek felügyelete a nap 24 órájában a X. kerületi 
Rendőrkapitányság épületében történik. Szolgálatonként 6 fő rendőrségi alkalmazott 12 órás 
váltásokban 6 munkaállomáson látja el szelgálatát és kíséri figyelemmel a közterületen történő 
eseményeket. 

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 vonatkozott 2014.03.3 1-ig. 

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 elsődlegeserr a RENDÖRSÉG alapfeladatának biztosítása a cél, így figyelembe 
kell venni, hogy a szolgálat kezdetekor a meghatározott pihenőidőt biztosították-e a szolgálatba 
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 kívülibejelentések esetében a Készenléti 
Csoportvezető illetve a Szolgálat Irányító Parancsnok intézkedik a központ irányába a 
karnerafelvételek visszaellenőrzésére, kimentésére. 

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 

I. 2014. január Ol. és 2014. március 31.-e közötti időszakban: 

Szabálysértés vagy bűncselekmény észlelése esetén a Budapesti Rendőrkapitányság dolgozói 
közül2 fő hivatásos személy l gépkocsivallátott el úgynevezett "kivonulós" reagáló erőt. 

A kivonuló járőr pár saját észlelés vagy a monitor előtt ülő kollégák észlelései és küldései 
alapján igyekeztek a kialakuló szabálysértést, bűncselekményt megelőzni, megakadályozni, és 
a közrendet, közbiztonságot fenntartani. 

II . 2014. április Ol. és 2014. december 31.-e közötti időszakban: 

A hivatalos állományú reagáló erő 2014. április Ol-től megszűnt, a karneraképet ellenőrzők 
létszámának változatlanul hagyása mellett. 
A közterületi reagáló erőt a Kőbányai Közterület Felügyelet állománya látja el. A korlátozott 
intézkedési jogkörük miatt ők csak szabálysértés észlelése esetén küldhetőek, ezért a 
hatáskörükbe nem tartozó észlelés esetén problémát jelentett, hogy nem ál t rendelkezésre stabil 
küldhető erő, és így meg kellett várni, hogy felszabaduljon rendőri erő amely küldhetővé vált. 
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Összességében megállapítható, hogy a közterületről elvont rendőr járőr pár létszámával 
csökkent a közterületen ténylegesen kint lévő tekintéllyel és teljes intézkedési jogosultsággal 
rendelkező rendőrök száma, akik csak a kamerák által észlelt címekre voltak küldhetőek. 

A szelgálatra jelentkezők döntő többsége az elvárható fegyelemmel és szakszerűséggel hajtja 
végre a feladatát. 
Minden szolgálatban kijelölésre kerül l fő vezető térfigyelő, aki köteles a szolgálati 
okmányokat folyamatosan vezetni. Az eligazítást és a beszámohatást a vezető térfigyelő 

személy részére minden reggel a Kapitány Úr látja el. 

Budapest, X. kerület közterein a 86 db karnera az alábbi megoszlásban található: 

- Maglódi úton a Fővárosi BV. Intézet III-as számú objektumánál 2 db karnera 
- Városközpontban ll db karnera 
- Újhegyi lakótelepen 24 db karnera 
- Őrs vezér tér és a Gyakorló utcai lakótelep 18 db karnera 
- Kőbányai út - Kismarteni út kereszteződése l db karnera 
- Zágrábi lakótelep- Üllői út 18 db karnera 
-Kis Pongrác lakótelepen 12 db karnera 

J avaslatot tettünk további kamerák telepítésére amik az Ó-hegy területére frekventálódott, de 
javasoljuk a Pillangó utcai M2 metrómegálló melletti P+R parkoló be karnerázását is. 

A 2014. évi októberi önkormányzati választásokat követően a Budapest, X. kerület képviselő 
testület megváltozott, ezért engedjék meg, hogy a meglévő kamerák helyszíneit ismertessem 
Önökkel, és egyben elnézést kérjek azon képviselőktől akik már ismerik a meglévő kamerák 
helyszínei t. 

A jelenleg működőképes rendszer az alábbi karnerahelyekből áll: 

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

l Maglódi BV parkoló, Maglódi u. 107. 
2 Maglódi - Venyige sarok 
3 Szent László utca 34. 
4 Önkormányzat Halom köz 
5 Onkormányzat Szent László tér 
6 Onkormányzat Halom utca 
7 Vásárló-Füzér u. 
8 Vásárló utca közepe 
9 Mázsa tér 
10 Liget tér központ 
ll Liget tér- Kápolna utca 
12 Liget tér - Körösi Csoma sétány 
13 Liget tér -Körösi 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- Uj hegyi út sarok 
19 Harmat- Tavas utca sarok 
20 Harmat u- Uj hegyi sétány 
21 Harmat u.- Sibrik Miklós u. kereszteződés 
22 Kövágó utca 

3 



23 Agyagfejtő utca 
24 Lenfonó utca 
25 Szőlővirág utca 
26 Sibrik Miklós u - Szövőszék u. sarok 
27 Sibrik Miklós u. - Bánya tó u sarok 
28 Sibrik Miklós u. - Gőzmozdony 

29 Sibrik Miklós u. - Gergely utca sarok 
30 Uj hegyi - Bányató utca sarok 
31 Ujhegyi -Uj hegyi park 
32 Tavas- Mélytó u. sarok 
33 Tavas- Bányató u. sarok 
34 Tavas- Sütöde u. sarok 
35 Ujhegyi -Sütöde u. sarok 
36 Ujhegyi sétány-Eltes Iskola 
37 Ujhegyi sétány- Posta 
38 Fehér utca-Ladányi utca sarok 
39 Fehér utca- Gyakorló utca kereszteződése 
40 Ors vezér tér BKV parkoló +PR parkoló 
41 Fehér út Arkád üzletközpont 
42 Ors vezér tér 
43 Gyakorló utca l. 
44 Gyakorló utca 5. 
45 Gyakorló u. - Gyakorló 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 Kerepesi - Keresztúri kereszt. 
52 Kerepesi- Hatház u. sarok 
53 Gépmadár (Don-Pepe pizzeria) 
54 Üllői út (orvosi rendelő) 
55 Üllői út 2. 
56 Száva- Szárnyas u. kereszt. 
57 Üllői út (Altalános Iskola) 
58 Üllői út - Somfa 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 Bihari- Balkán kereszt 
67 Balkán 12 
68 Balkán - Ceglédi kereszt 
69 Ceglédi -Basa kereszt 
70 Zágrábi - Somfa kereszt 
71 Zágrábi -Gém u. kereszt 
72 Arkád 2. - Gyakorló köz 
73 Arkád 2- DNY sarok 
74 Kőbányai út - Kismartom út kereszt. 
75 Pongrác-SaJgótarjáni utca 
76 SaJgótarjáni-SaJgótarjáni utca 
77 SaJgótarjáni-Gyöngyike utca 
78 Gyöngyike - Gyöngyike utca 
79 Gyöngyike l - Csilla utca 
80 Gyöngyike - Csilla utca 
81 Csilla - Csilla utca 
82 Pongrác - Csilla utca 
83 Pongrác - Csilla utca 
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84 Pongrác - Pongrác utca 
85 Rendezvény tér 
86 Iskola tér 

A térfigyelő központban hat munkaállomás működik az alábbi karnerapontok vizuális 
ellenőrzéséve l: 

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

2. munkaállomás 
3. munkaállomás 
4. munkaállomás 
5. munkaállomás 
6. munkaállomás 

Tájékoztatóm elkészítésekor a BRFK X. kerületi rendőrkapitányság 112 fővel áll szerződéses 
jogviszonyban a feladat ellátására. 

Központ működése: 

A karnerarendszer telepítését . és karbantartását az ERANDÓ Kft. végzi. A pénzügyi 
finanszírozás valamint a rendszer technikai feltételeinek biztosítása a Kőkert Kft. bevonásával 
történik. 

2012-ben 
2013-ben 
2014-ben 

81 esetben történt meghibásodás 
85 esetben történt meghibásodás 
49 esetben történt meghibásodás 

A működés tapasztalataink összességében jók, műszaki meghibásadások száma nem volt 
jelentős, egy-két helyszíntől eltekintve ahol munkagépek elvágták az optikai kábelt ott a 
helyreállítás viszonylag hosszabb időt vett igénybe, de összességében az egyszerűbb hibák 
rövid időn belül kijavításra kerültek. 

Egyes térfigyelő kamerák által főleg éjszaka készített felvételek a közelítés alkalmával 
homályossá válnak, szétesnek megapixelessé válnak. Ez visszavezethető a kamerák nem a 
legmodernebb voltára, illetve a külső fényviszonyok elégtelenségére is. 

A rendszer hatékonyságának vizsgálata bűnüldözés szempontjából nehéz objektív képet adni, 
hiszen a lefedett területeken élők biztonságérzetének javulása csak áttételesen érzékelhető, de 
azt szakemberek is elismerik, hogy a térfigyelő kameráknak bűncselekmény elkövetését, 
megelőző szerepe is van. A statisztikai adatokból azonban egyértelműen megállapítható, hogy a 
hatóságunk tudomására jutott bűncselekmények száma csökkent a vizsgált időszakban. 

Financiális kérdések: 
A havi bérkalkuláció alapján a rendszer oly módon került kidolgozásra, hogy a közterületi 
vonulés szolgálat csak a rendőrkapitányság állományába tartozó tiszthelyettesi 
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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 2013-ben mind 2014-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, szolgálatot vagy 
központban a figyelést végezni. 

I. A túlszolgálat (reagáló erő) elszámolása: 2014.01.01.- 2014. 03.31. között 

-támogatás összege: 13.500.000,-Ft -felhasználás: 12.979.028,-Ft 

Maradvány összege: 520.972,-Ft, mely visszautalásra került az Önkormányzat felé. 

I. A túlszolgálat (reagáló erő) elszámolása: 2014.04.01.-2014. 12.31. között 

-április hónaptól a reagáló erőt a Közterület Felügyelet munkatársai látják el. 

II. A megbízási díj (monitoros szolgálat) elszámolása: 2014.01.01.-2014. 03.31. között 

-támogatás összege: 13.243.714,-Ft -felhasználás: 13.236.764,-Ft 

Maradvány összege: 6.950,-Ft, mely visszautalásra került az Önkormányzat felé. 

III. A megbízási díj (monitoros szolgálat) elszámolása: 2014.04.01.-2014. 12.31. között 

- támogatás összege: 35.996.255,-Ft -felhasználás: 41.359.279,-Ft 

Kevesebb összeg került befizetésre: -5.363.024,-Ft-al, az Önkormányzat részéről. 

RENDÖRIINTÉZKEDÉSEK 

Azon bűnügyek listája, melyek észlelését követően büntetőeljárás indult, 2012. ; 2013. és 2014. évben: 

Ssz. 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. 01000/240/2012. Bü Zsarolás 
4. 2012.01.24. 01100/303/2012.Bü Rablás 
5. 2012.01.30. 01100/1007/2012.Bü. Rablás 
6. 2012.02.08. 01100/500/2012.Bü. Ittas 
7. 2012.03.18. 01100/1046/2012.Bü. Súlyos testisértés 
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8. 2012.04.19. 01100/156112012.Bü. Szeméremsértés 
9. 2012.04.19. O ll 00/1568/20 12.Bü. Rongálás 
10. 2012.05.10. 01100/184112012.Bü. Betöréses lopás 
ll. 2012.05.11. 01100-1865/2012.Bü. Ittas vezetés 
12. 2012.05.23. 01100/184112012. Bü. Lopás 
13. 2012.05.30. 29015/25112012.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. Lol'_áS 
18. 2012.07.19. 01100/2953/2012.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. Gé.!'_kocsi l()I'_ás 
22. 2012.12.11. 01100/424112012.Bü. Kifosztás 

2013 első félév statisztikai 
adatai 

23. 2013.01.09. 01100/10112013.Bü. Szeméhj. 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. 01100/140112013.Bü. Közveszéllyel való fenyegetés 
27. 2013.04.08. O l 060/15 66/20 13 .B ü. Közveszéllyel való fenyegetés 
28. 2013.05.06. 01100/1658/2013.Bü. Nyaklánckit~és 

29. 2013.05.06. 01100/1654/2013.Bü. Visszaélés kábítószerrel 
30. 2013.05.29. 01100/1909/2013.Bü. Garázdaság 
31. 2013.05.29. 01100/2022/2013.Bü. Szeméremsértés 
32. 2013.05.29. O ll 00/2138/2013 .B ü. Garázdas~ 
33. 2013.05.31. 01100/753/2013.Bü. Garázdaság 
34. 2013.06.03. 01100/5203/2013.Bü. Falflrka, rongálás 
35. 2013.06.14. 01100/2393/2013.Bü. Garázdaság 
36. 2013.06.18. 01100/2444/2013.Bü. Ker~ár lopás 

2013 második félév statisztikai adatai 
37. 2013.07.19. 01100/2587-28/2013.Bü. Rablás 
38. 2013.07.26. 01100/3008-1112013.Bü Kerékpár lopás 
39. 2013.07.30. 01100/3057-3/2013.Bü Nyaklánc kit~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 Nyaklánc kitépés 
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 Gépkocsi önkényes elvétele 
46. 2013.12.15 01100/4977/2013.Bü Csoportos garázdaság 

2014 első félév statisztikai adatai 
47. 2014.01.19 01100/238/2014. Bü. Kerékpárlopás 
48. 2014.03.02. 01100/3992/2014. ált. Gyerek szökés 
49. 2014.03.20. O ll 00/993/2014. Bü. Ittas vezető 
50. 2014.04.08. 29022/4503/2014. ált. Plakát rongálás 
51. 2014.04.11. 01100/1296/2014. Bü. Rabló felismerése 
52. 2014.04.11. 01100/1275/2014. Bü. Garázdaság 
53. 2014.04.12. 01100/1297/2014. Bü. Ittas vezető 
54. 2014.04.17. 01100/661112014. ált. Körözött elfogása 
55. 2014.04.28. 01100/1456/2014. Bü. Garázdaság 
56. 2014.04.30. 011001136-113/2014. Szabs. Lopás 
57. 2014.05.07. o ll 00/7260/2014. ált. Lopás 
58. 2014.05.19. 01100/8032/2014.ált. Körözött elfo_g_ása 
59. 2014.06.04. 01100/1856/2014. Bü. Garázdaság 
60. 2014.06.08. 01100/1913/2014. Bü. Súlyos testi sértés 
61. 2014.06.08. 01100/8823/2014. ált. Rongálás 
62. 2014.06.09. 0110011919/2014. Bü. Kifosztás 

7 



63. 2014.06.09. O ll 00/136-136/2014. Szabs. Közbiztonságra veszélyes 
eszköz 

64. 2014.06.08. O ll 00/1918/20 14.Bü. Rablás 
65. 2014.06.26. o ll 00/9385/20 14.ált. Körözött személy 
66. 2014.06.27. 01100/2132/2014. Bü. Rablás 

2014. második félév statisztikai adatai 
67. 2014.07.01. O 1100/2176/20 14.Bü. Kifosztás 
68. 2014. 07.01. O ll 00/2174/2014. B ü. Zseblopás 
69. 2014.07.02. 01100/2190/2014. Bü. Lopás 
70. 2014.07.09. 01100/2262/2014. Bü. L()l'ás 
71. 2014.07.10. 01100/9970/2014.ált. Rablás 
72. 2014.07.10. 01100/2274/2014. Bü. Garázdas~ 
73. 2014.07.31. 01100/2492/2014.Bü. Lopás 
74. 2014.08.10. 01100/11328/2014. ált. Kifosztás 
75. 2014.08.22. 01100/2735/2014. Bü. Lopás 
76. 2014.10.04. 01100/3197/2014. Bü. L()lJ_áS 
77. 2014.10.14. O ll 00/3318/2014. Bü. Lopás 
78. 2014.12.08. 01100/4047/2014. Bü. L~ ás 
79. 2014.12.24. 01100/4219/2014. Bü. Lopás 
80. 2014.12.27. 01100/4227/2014.Bü. Garázdaság 
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Személyes Bün Szabálysértési Helyszíni bírság Közigazgatási bírság Ugyeleti Jelentések Közl. balesetek Lekérdezése 
szab. tető feljelentés (db) (db) küldés (db) (db) helyszínén k száma 

korlátozó fe lj foganatosított (fő/gépj) 

intézkedés elen int. (db) 
(db) t és 

(db) 

~~ ;.u~ ~ ~ ~ ~ Ö' o P" p:> 

s: <...!... 
f=;<: <.O>;<: o: o: - ~. N N ..e:. a (1) "O 
OV-l 'NV.l (D @ er o "O 
1- '-' ~ ::s g- .... , a o 

~ < a (1) (1) o. ::s - o; 
Ö' 

(1), (1), (1) 
p;,, Cll o. -~-

..... -::::::: (1) (1) .... , s ::s Cll - ..... p;,, 
Cll ..... 

N 143 375 58 168 447 72 1032 15.146 e. 29 84 - 210 750 26 35 941776 
Q .... 
N 

t;" N 59 165 13 83 269 33 464 5.618 e. 22 - - 61 308 6 1465/250 
...;c 
rD- .... < N 

rD -"' =· 

~~ 
84 210 45 85 178 39 568 9.528 e 7 84 - 149 442 20 2129/526 

N 212 493 134 306 614 149 1567 20.388 e - 285 ·- 243 1242 24 396211271 
Q .... 
w 

~~ 
100 232 60 155 296 60 756 9.547 e - 137 - 124 600 16 1810/550 

' .... 
CM 

!t 
"' =· 

~- ~ 
112 261 74 151 318 89 811 10.841 e - 148 - 119 642 8 2152/721 

~~ 
---
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~~ 
85 126 54 138 251 62 685 2.853 - 21 - 85 368 9 22411851 

..... 
fo-
~ -"' =· 

~' s - - - - - - - - - - - - - - -

~fo-

2014.első felében mivel csak március 31-ig rendelkeztünk kivonuJós reagáló erővel így az elfogások és előállítások, büntető feljelentések száma lecsökkent, míg második félévben 

egy-két esettől eltekintve, gyakorlatilag meg is szűnt. Szintén megszűnt a közigazgatási bírság mivel ezen bírság kiszabásához csak a rendőrségnek van jogosultsága. 
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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. Il. félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:- 81 esetben 

2013-ban összesen 145 eset 

- 2014. L félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:- 82 esetben 

- 2014. II. félévében a bűnügyi észlelésének összes darabszáma:-7 6 esetben 

2014-ban összesen 158 eset 

Szabálysértési észlelések féléves bontásokban: 

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

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

2012-ben összesen 566 eset 

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

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

2013-ban összesen 1.570 eset 

- 2014. l. félévében a szabálysértések észlelésének összes darabszáma:- 756 esetben 

- 2014. IL félévében a szabálysértések észlelésének összes darabszáma:-558 esetben 

2014-ban összesen 1.314 eset 
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Összegzés: 

A közterületen az intézkedéseiket a 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján 
hajtják végre, mivel a Közterület Felügyelők rendészeti feladatot ellátó, intézkedésre 
jogosult hivatalos személyek. 

A törvény l. §. (5) bekezdése alapján: "A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos 
személy. A felügyelő az e törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és 
köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, 
jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységéről , valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni. 

Az átvételt követően a közterületen szelgálatot ellátó Közterület Felügyelők és a 
Térfigyelő Központban szelgálatot ellátó állomány között az együttműködés 
problémamentes. 

Ezért mi is támogatjuk az Önkormányzatnak azon elképzelését, hogy a kivonulás és a 
bennülős szolgálat ellátása közösen történjen a Közterület Felügyelet munkatársaival, 
mert így az intézkedés során a rendőrség mint hatóság nagyobb jogosultsággal és 
szigorral tud fellépni a szabálysértést, bűncselekményt elkövető személyekkel szemben. 

A térfigyelő kamerák közterületen történő fejlesztéssel kapcsolatos terveinket már 
korábban továbbítottuk az Önkormányzat felé, ahol ismertetésre kerültek, azok a 
helyszínek ahol bűnügyi szempontból indokoltnak tartjuk további térfigyelő kamerák 
elhelyezését. 

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

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy jelen beszámolót terjessze a Tisztelt Képviselő 
Testület elé. 

Budapest, 2015. március ~. 
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