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2.LJD . számú előterjesztés 

a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kiemeit figyelmet fordít a kerület 
közbiztonságának és közrendjének javítására. Ennek keretében 201 O-től kezdődően 4 ütemben 
ki építésre került a közterületi térfigyelő rendszer, amely jelenleg l 00 karnera segítségével segíti 
a közbiztonság növelését. A térfigyelő rendszert az Önkormányzat a X. kerületi 
Rendőrkapitányság közreműködésével működteti, a központ is a Kapitányság épületében került 
kialakításra. 

2015. IV. negyedévében és 2016. I. negyedévében a térfigyelő központ működtetésében 2 
munkaállomáson szabadidős rendőr, négy munkaállomáson a Kőbányai Közterület-felügyelet 
munkatársai végzik folyamatasa a kamerák által közvetített képek megfigyelését. Ez azt jelenti, 
hogy egy munkaállomáson 16-17 karnera képe jelenik meg, a megfigyelő monitorra egyidejűleg 
9 karnerakép rendezhető ki. 5 munkaállomás rendelkezik áttekintő (nagyméretű) manitorral is, 
amelyen a megjelenített kép valamennyi munkaállomásról megtekinthető, ezáltal biztosított a 
megfigyelt esemény komplex vizsgálata. 

Az regisztrált észlelések, küldések adatait az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. Ugyancsak a 
l. melléklet tartalmazza a küldések során a rendőrség által megtett intézkedések számadatait, 
valamint a Kőbányai Közterület-felügyelet által foganatosított intézkedések adatait. 

Külön említést érdemel a térfigyelő rendszer által rögzített felvételek felhasználásának kérdése a 
különböző hatósági eljárások során. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az erre vonatkozó 
adatokat. A büntető ügyekben lefoglalt, felderítéstésbizonyítást segítő felvételek száma a korábbi 
értékelési időszakhoz képest nagyságrendi eltérést nem mutat (35 felvétel az értékelt időszakban, 
33 a korábbi időszakban). Figyelemre méltó a bűncselekmények jellegének vizsgálatakor az a 
tény, hogy jelentős számot mutat a garázdaság miatt felhasznált felvételek száma. Ezt azért fontos 
kiemelni, mert a közterületen elkövetett bűncselekmények között ez az egyik, amely 
nagymértékben befolyásolja a biztonságérzetet 

A szabálysértési eljárásokban felhasznált felvételek száma is gyakorlatilag azonos szinten van a 
korábban értékelt időszakkaL Ez nem azt jelenti, hogy a közterületen elkövetett szabálysértéseket 
a térfigyelő rendszeren keresztül nem észlelik, hanem azt, hogy ezeket az ügyeket helyszíni 
bírsággal tudják szankcionálni az intézkedők, illetve a szabálysértési eljárásokban a szabálysértési 
hatóság a feljelentések alapján a tényállást kellően tisztázottnak ítéli meg, így a felvételek 
felhasználásától a bizonyítási eljárásban eltekint. 

A térfigyelő központ és a reagáló járőrök tevékenységét a Rendőrkapitányság vezetője és a 
Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője összehangoltan és rendszeresen végzi. Az ellenőrzések 
feltártak olyan hiányosságokat a működtetésben, amelyek azonnali intézkedést igényeltek (az 
operátor munkakörben dolgozók nem végeztek kellő kontrolltevékenységet). A szükséges 
intézkedéseket a vezetők megtették 



Az operátor munkakörben dolgozók rendszeres képzést igényelnek a jövőben is, hogy munkájukat 
a legnagyobb hatékonysággal tudják ellátni. Folyamatos vezetői kontrollt igényel az operátori 
tevékenység abból a szempontból, hogy a Kőbányai Közterület-felügyelet létszáma bővítés alatt 
van, az újonnan érkező kollégák betanítása, tevékenységük szakszerűsége, hatékonysága csak így 
biztosítható. 

Összegezve a működtetés eddigi tapasztalatait megállapítható, hogy a bevezetett "vegyes" 
működtetési formában a térfigyelő rendszer komplexen ki tudja szolgálni mind a rendőrség, mind 
a közterület-felügyelet igényeit a közterületek rendjének biztosításában és a közbiztonság 
erősítésében. 

Budapest, 2016. április ,,'\ ~~, 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz~sztián 
jegyző ({J< 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Térfigyelő központból kezdeményezett küldések száma 2015. október l.- 2016. március 30. 

Hónap Küldések száma Rendőr által Kőzter. fel. által 
október 75 31 44 

november 87 37 50 
december 96 46 50 

január 74 27 47 
február 83 34 49 
március 67 26 41 

Összesen: 482 201 281 

Intézkedések száma 2015. október l.- 2016. március 30. (rendőri) 

Hónap elfogás előállítás biztonsági büntető szabály- HB HB összege 
intézkedés feljelentés sértési fő 

feljelentés 
október 6 8 3 l 43 47 415 OOO 

november 3 6 4 o 26 70 550 OOO 
december 2 3 8 l 15 56 535 OOO 

január 5 9 6 l 18 59 505 OOO 
-----

február 6 12 o 3 23 60 615 OOO 
március 9 7 17 7 27 67 676 OOO 

Összesen 
---

20 28 23 ll 68 186 l 796 OOO 

Intézkedések száma 2015. október l.- 2016. március 30. (közterület-felügyelet) 

--
Hónap elfogás előállítás biztonsági büntető szabály- HB/THB HB/THB 

intézkedés feljelentés sértési fő összege 
feljelentés 

---
október o o o o 24 32 325 OOO 

---· 

november o o o o 19 60 615 OOO 
december o o o o 18 51 510 OOO 

január o o o o 26 48 490 OOO 
-

február o o o o 21 49 520 OOO 
március o o o o 27 67 680 OOO 

Összesen o o o o 135 307 3 140 OOO 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Büntetőeljárások és egyéb hatósági eljárások során felhasznált felvételek 

A táblázatban azon bűnügyek ügyiratszámai találhatóak, melyeknél a térfigyelő karnera felvételei 
közvetve hozzájárultak a bűncselekmények felderítéséhez, a nyomozás sikeres lefolytatásához 

Sorszám Ügyiratszám Bűncselekmény megnevezése 
l. -01100/2256/2016.bü. Lopás 
2. -Ol 090/698/2016.bü. Lopás 
3. -01100/1202/2016.bü. T esti sért és 
4. -01100/709/2016.bü. Lopás 
5. -01100/3770/2015.bü. Becsületsértés 
6. -01100/498/2016.bü. Lopás 
7. -01100/674/2016.bü. Garázdaság 
8. -O l 020/656/20 16.bü. Lopás 
9. -01100/4254/2015.bü. Csalás 
10. -01100/385/2016.bü. Garázdaság 
ll. -01100/82/2016.bü. Lopás 
12. -01000/3105/2015.bü. Rablás 
13. -013000/581/2015.bü. Emberölés 
14. -01100/3962/2015.bü. Garázdaság 
15. -01100/3179/2015.bü. Lopás 
16. -01100/1418/2015.bü. Garázdaság 
17. -01100/3517/2015.bü. Kifosztás 
18. -O l 000/2571/2015. bü. Rablás 
19. -Ol 000/2570/2015.bü. Rablás 
20. -01100/3165/2015.bü. Garázdaság 
21. -01100/2523/2015.bü. Lopás 
22. -01140/3676/2015.bü. Rablás 
23. -01100/2965/2015.bü. Kifosztás 
24. -01100/2980/2015.bü. Garázdaság 
25. -01100/2646/2015.bü. Lopás 
26. -01100/2312/2015.bü. Lopás 
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Az alábbi büntetőügyekben a térfigyelő kamerák felvételei lefoglalásra kerültek, mivel 
bizonyítékként szolgáltak a büntető ügyekben. 

Sorszám Ügyiratszám Büntetőügyek megnevezése 
l. -01100/243/2016.bü. Trükkös csalás 
2. -01100/1247/2016.id. Gk feltörés 
3. -01100/464/2016.id. Garázdaság 
4. -01100/535/2016.id. Garázdaság 
5. -O ll 00/207 6/20 l 6 .id. Rongálás 
6. -01100/674/2016.id. Garázdaság 
7. -01100/694/2016.bü. Közokirat-hamisítás 
8. -011 00/831/2016.bü. Egyedi azonosító jellel visszaélés 
9. -01100/2216/2016.bü. Becsül e ts értés 

Szabálysértési ügyek melyek kapcsán a kamerák felvételei lefoglalásra kerültek 

Sorszám Ügyiratszám Szabálysértési ügyek megnevezése 
l. -O ll 00/3 8/20 16.szabs. Rongálás 
2. -01100/39/2016.szabs. Engedél y nélküli vezetés 
3. -01100/57/2016.szabs. Engedély nélküli árus 
4. -O ll 00/7 0/2016. szabs. Járművezetés az eltiltás tartama alatt 

5 

--

·-

--


