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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít Kőbánya 
közbiztonságának javítására. Ennek kiemelt elemét képezi az Önkormányzat által 2010 óta 
kiépített és folyamatosan modernizált térfelügyeleti rendszer üzemeltetése. 

A térfelügyeleti központ 2017. január l-jétől a X. kerületi Rendőrkapitányság épületéből 
áthelyezésre került a Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) Budapest X., 
Gergely utca 112/A-B szám alatti telephelyére. A térfelügyeleti rendszer korszerűsítésének első 
és második üteme befejeződött, ennek során 43 darab kamera került lecserélésre a kor 
színvonalának megfelelő , HD felbontású kép továbbítására alkalmas kamerára. 

A térfelügyeleti központ működtetésében továbbra is egy fő szabadidős rendőr működik közre, 
míg egy fő szolgálatban lévő rendőr a közterületi állomány létszámát erősíti közös rendőri és 
közterület-felügyelői gépkocsizó járőr szolgálati forma ellátásával, mindkét esetben folyamatos 
munkarendben. A közelmúlt eseményeivel összefüggő megnövekedett feladatmennyiség 
(fokozott határvédelem, PINA világbajnokság), valamint az állandósult létszámhiány 
rendkívüli mértékben terheli a Rendőrség állományát. A PINA világbajnokság 
rendezvénybiztosításának teljes ideje alatt közterületi feladatokat ellátó rendőr nem teljesített 
szolgálatot a felügyelettel. A térfelügyeleti központ részére operátori feladatokat ellátó 
személyzetet a fennálló helyzet ellenére is biztosították. 

A munkaállomások számának növekedésével (6-ról 8-ra emelkedett a munkaállomások száma 
az áthelyezés után) figyelmet fordítottunk az operátori létszám növelésére, az üres státuszok 
feltöltésére. A térfelügyeleti központban jelenleg 22 fő operátor dolgozik Aránylag nagy 
mértékű fluktuáció figyelhető meg, amelynek egyik oka lehet a viszonylag alacsony, 
minimálbér körüli fizetés. 
A közreműködő, valamint adatkérésre jogosult szervezetek részére az adatszolgáltatás 
folyamatos. Az elutasított adatkérések száma csökkent, az adatszolgáltatást igénylő szervezetek 
a változásokat tudomásul vették, s ennek megfelelően járnak el az adatszolgáltatások 
igénybevétele során. 

A térfelügyeleti központ által észlelt közterületi események jellege jelentősen nem változott, a 
Rendőrség részéről most is általában a EV-intézetek környékének ellenőrzése élvez prioritást, 
míg a felügyelők részére továbbra is inkább a közterületi szeszesital-fogyasztás, valamint -
egyre növekvő számban - a felügyelet számára feladatot meghatározó önkormányzati 
rendeletekben megfogalmazott cselekményekkel kapcsolatban tesznek jelzést operátoraink (a 
közterületek használatának rendjéről és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendeletek). A küldésekkel és reagálásokkal kapcsolatban az 1. melléklet II. táblázata tartalmaz 
részletes információkat. 



Összegezve az üzemeltetés tapasztalatait megállapítható, . hogy a lakosság relatív 
biztonságérzetének növelése mellett egyre nagyobb szerepet játszik a térfelügyeleti központ a 
bűncselekmények és a szabálysértések felderítésében. Az operátorok - különösképpen a már 
több mint egy éve szolgálatot teljesítők - egyre magasabb szinten képesek kezelni a közterületi 
jogszabálysértéseket, amiben nagy segítséget nyújt a szolgálat szervezésére és koordinálására 
létrehozott diszpécseri szolgálat, amely 24 órában támogatja a térfelügyeleti központ 
tevékenységét. A fejlesztéseknek köszönhetően a korábbi időszakhoz képest több kamerán 
látható nagyobb felbontású felvétel , amely által a személyek és az események azonosítása 
hatékonyabbá és egyszerűbbé vált. 

Az előző félév adatait az 1. melléklet III. és IV. táblázata tartalmazza. Az előző és a jelenleg 
értékelt félév összehasonlító adatait az 1. melléklet I.-IV. diagramjai tartalmazzák. 

A térfelügyeleti központból észlelt és eredményes intézkedéssel rendezett egyes kiemelkedő 
eseményeket a 2. melléklet mutatja be. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2017. október "Aj,: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

1. táblázat 

Az adatkérések számainak alakulása 2017. április l-jétől 201 7. szeptember 30-ig 

Szabálysértés miatt kért Közlekedési szabálysértés Bűncselekménnyel 

adat és bűncselekmény miatt összefüggésben kért adat 
kért adat 

16 13 34 
Összesen: 63 
* 1 esetben főügyészségi adatkikérés 

II. táblázat 

A térfelügyeleti központ által észlelt eseményekre történő kiadott reagálások számadatai: 

Rendőri küldések Felüg:velői küldések Összes küldés 
2017. április 78 177 255 
2017. május 51 154 205 
2017. június 45 107 152 
2017. július 38 119 157 
2017. augusztus 33 136 169 
2017. szeptember 32 83 115 
Összesítve: 277 776 1053 
(2017. II. félév) 

Emlékeztető táblázatok az I. értékelt félév adataival 

III. táblázat 

Az adatkikérések számainak alakulása 2016. december 5-étől 2017. március 31-ig 

Szabálysértés miatt kért Közlekedési szabálysértés Bűncselekménnyel 

adat és bűncselekmény miatt összefüggésben kért adat* 
kért adat 

5 11 13 
Összesen: 29 
*2 esetben főügyészségi adatkikérés 
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IV. táblázat 

A térfelügyeleti központ által észlelt eseményekre történő kiadott reagálások számadatai: 

Rendőri küldések Felü2:velői küldések Összes küldés 
2016. 12 24 52 
december** 
2017. január 23 84 139 
2017. február 52 109 215 
2017. március 33 123 226 
Összesítve: 108 316 632 
(2017. 1. félév) 

**2016. december l-jétől 4-éig, valamint 19-étől 25-éig adatok rendszerleállás, valamint 
a műszaki kivitelezés miatt nem állnak rendelkezésre. 

Összehasonlító táblázatok 

(A térfelügyeleti központ tevékenységével kapcsolatban az I. és II. értékelési időszak 
adatainak vonatkozásában) 
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I. diagram 

Összesen 
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Reagált küldések összehasonlítása (1. és II. értékelt 

félév) 

összes reagá lt küldés 1. félév összes reagált küldés II. félév 

Adatkérések alakulása az elkövetett cselekmény 

minőségének tükrében (1. értékelt félév) 

• Szabálysértés miatt kért adat 

• Közlekedési szabá lysértés és bűncselekmény miatt kért adat 

• Bűncselekménnyel összefüggésben kért adat 
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II. diagram 

III. diagram 



Adatkérések alakulása az elkövetett cselekmény 
minőségének tükrében (11. értékelt félév) 

• Szabá lysértés miatt kért adat 

• Köz lekedési szabá lysértés és bű ncselekmény miatt kért adat 

• Bűncse lekménnye l összefüggésben kért adat 
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IV. diagram 



2. melléklet az előterjesztéshez 

A Térfelügyeleti Központ által észlelt egyes jelentősebb események 

- 2017. április 4-én a Liget téren verekedést észleltek. A kiérkező rendőrök garázdaság 
miatt helyszíni bírságot szabtak ki. 

- 2017. május 10-én 2 fő közszemérem sértő személyt észleltek a Vaspálya utcában. A 
kiérkező közterület-felügyelők szabálysértési eljárást kezdeményeztek. 

- 2017. június 4-én 1 személyt a Salgótarjáni út területén észleltek, akit drog fogyasztás 
bűncselekmény elkövetése miatt fogtak el és állítottak elő . 

- Az operátori szolgálat észlelte, amint 2017. június 06-án egy személy egy másik, alvó 
embert foszt ki a Liget tér területén. 

- A közterület-felügyelők 2017. június 10-én a Térfelügyeleti Központ jelzésére a Zách 
utcai villamosmegállóban észlelték, hogy egy nő zavarodottan viselkedik. Az 
intézkedés során ruházat átvizsgálására is sor került, mely során „biofüvet" és 
közbiztonság veszélyeztetésére alkalmas eszközt is találtak. A nőt átadták a kiérkező 
rendőröknek. 

- 2017. június 25. garázda magatartás tanúsító személyt észleltek az operátorok az 

Állomás utcában. 

- 2017. július 6-án az Örs vezér térről az operátorok észlelése alapján egy fő garázda 
személy előállítása történt meg. 

- 2017. július 9-én a térfigyelő központ operátorai észlelték, hogy egy, a Salgótarjáni utcai 
villamosmegállóban fekvő személy mobiltelefonja a zsebéből kiesett és azt 2 fiatal férfi 
eltulajdonította. Jelzésükre a felügyelő - rendőr közös járőr a személyleírás alapján az 

elkövetőket felkutatta, elfogta és a rendőrkapitányságra előállította. 

- 2017. augusztus 2-án a rendőrséggel közösen teljesített járőrszolgálatban az Állomás 
utcában 1 fő vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható 
személy tetten érése után elfogásra, majd a kerületi rendőrkapitányságra előállításra 

került. 

- A Salgótarjáni úton 2017. augusztus 25-én a térfelügyeleti operátorok nagy mennyiségű 
hulladék lerakását észlelték. A szabálysértőt a Járőr Osztály közterület-felügyelői tetten 
érték, szankcionálták, a lerakott hulladékot eltávolíttatták a szabálysértővel. 

- 2017. szeptember 16-án az Üllői úti orvosi rendelőnél a térfelügyeleti osztály 
munkatársai észlelték, hogy egy férfi egy közbiztonságra veszélyes eszközt - egy 95M 

Mannlicher szuronyt - vesz elő , majd tesz el. A közterület-felügyelők a ruházatát 
átvizsgálták, a szuronyt megtalálták, majd, tekintettel arra, hogy közbiztonságra 
veszélyes eszköz, dolog ideiglenes elvétele mellett döntöttek. A szurony átadásra kerül 
a kerületi rendőrkapitányság részére. 

- 2017. április 1. és szeptember 30. közötti időszakban a Térfelügyelti Központból az 
észlelések alapján összesen 72 magatehetetlen, földönfekvő, biztonsági intézkedést 
igénylő személyhez küldtek segítséget. 
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