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I. Bevezetés 
 
 

 
Kerületünkben a megállapodásoknak megfelelően 20 db. kamerával 2006. októberében 
kezdődött meg a térfigyelő rendszer kiépítése.  
 
 
A kamerák üzemeltetését a tulajdonos (Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata) 
megbízása alapján Rendőrkapitányságunk munkatársai, szabadidőből biztosítják.  
 
 
A diszpécser központ a XXI. kerületi Rendőrkapitányság épületének földszint 2-es 
helyiségében került kialakításra, az ügyeleti helyiség mellett. A közvetített képek 
megfigyelésére és rögzítésére három munkaállomás került kialakításra, mindegyiken több 
monitor áll rendelkezésre. Az adatok rögzítése a központban található szerveren történik.  
A diszpécser központ átalakítása és bővítése jelenleg folyamatban van.  
 

Minden kamera elforgatható, látószöge 360°-os horizontálisan és 90°-os vertikálisan. 
Műszaki paraméterei alapján 460 TV soros felbontású képeket képes rögzíteni, 26-szoros 
optikai zoom tartománnyal rendelkeznek.  

 
 
A kamerák által rögzített képek elemzése, értékelés a kamerakezelők lehetőségeihez képest 
folyamatosan történik. Jelenleg napszakonként két fő lát el kezelői feladatokat.  
 
 
A jelenleg meglévő kamerák képeinek a törzsvezetéshez történő továbbítására ezidáig 
kezdeményezés nem történt, a technikai lehetőségekről a kiépítést végző cég szakembereivel 
szükséges egyeztetni. Tájékoztatásuk szerint a rendszer IP alapú, mely tulajdonsága lehetővé 
teszi a kamera képének továbbítását a megfelelő átviteli közeg kialakításával.  
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata a 2009. évben további 6 kamera 
kihelyezésével bővítette a rendszert. Jelenleg 26 kamera segíti a kerületünk közlekedési 
rendjének és közbiztonságának megóvását.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Értékelés 
 
 

Intézkedések: 
 
 
A feladatok ellátására biztosított gépkocsit 2007. június 01-én tudtuk szolgálatba állítani, 
ennek okán a 2007. évi összehasonlításban jelentős eltérések tapasztalhatók. A 2006. és a 
2007. évben mindössze 1 fő gondoskodott a monitorok által közvetített képek figyeléséről, a 
2008. évtől volt lehetőség 2 fő kamerakezelő megbízására. Ennek okán a 2007. év külön 
értékelése indokolt: 
 
 
 
II.1./ Beszámoló a 2007. évi tevékenységről: 
 
 

 Elfogások: Az első 6 hónapban mindössze 16 esetben sikerült bűncselekmény 
elkövetőjét a kamerák segítségével kézre keríteni. A gépkocsi átadásával elindított – a 
kamerakezelők jelzéseire reagáló ellenőrző – járőrpár munkájának eredményeként a 
következő 5 hónapban a személyes szabadságot korlátozó intézkedések száma elérte a 
180-at.  

 
 
 
A gyorsabb reagálás eredménye a sikeres intézkedések megtízszerezése volt.  
 

 Szabálysértők: A szabálysértésekkel kapcsolatban az első félévben mindössze 100 
szabálysértővel szemben léptünk fel, majd az azt követő 6 hónap alatt közel 600 
szabálysértés elkövetőjét vontuk felelősségre.  

 
 
 Intézkedések száma: Az első időszakban havonta mindössze átlag 24 esetben tudtunk 

intézkedést kezdeményezni, a reagálás hatékonyságának köszönhetően ez a szám már 
november 30-ra elérte a havi átlag 262 intézkedést.  

 
 
 Kriminológiai változások: A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 

kamerákkal figyelt területeken csökkent. A gépjármű lopások vizsgálata során 
megállapítható, hogy a kamerákkal ellenőrzött területeken ez a bűncselekmény 
jelentősen csökkent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A térfigyelő feladatok ellátására beosztott állomány a következő intézkedéseket 
foganatosította: 
 
 
2007. év I. félév II. félév Összesen 
Szabálysértési 
feljelentések: 88 esetben 211 esetben 299 esetben 

Helyszíni bírság 
alkalmazása: 8 esetben 138 esetben 146 esetben 

Személyes 
szabadságot korlátozó 
intézkedések: 

16 esetben 180 esetben 196 esetben 

Igazoltatott 
személyek: 27 fő 888 fő 915 fő 

Egyéb intézkedések: 4 esetben 155 esetben 159 esetben 
Összes intézkedés: 143 eset 1572 eset 1715 eset 
 
 
A fenti adatokból látható, hogy a gépkocsi szolgálatban állítása előtt havonta mindössze átlag 
10 esetben tudtunk intézkedést kezdeményezni, a reagálás hatékonyságának köszönhetően ez 
a szám elérte a havi átlag 208 intézkedést.  
 
 
Az első 6 hónapban mindössze 16 esetben sikerült bűncselekmény elkövetőjét a kamerák 
segítségével kézre keríteni, a következő 5 hónapban a személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések száma elérte a 180-at. A gyorsabb reagálás eredménye a sikeres 
intézkedések megtízszerezése volt.  
 
 
 
 
 
II.2./ Beszámoló az elmúlt 2 év tevékenységéről: 
 
A térfigyelő feladatok ellátására beosztott állomány az alábbi intézkedéseket foganatosította: 
 
        2008. év   2009. év  
Szabálysértési feljelentés:    210 esetben  95 esetben  
Helyszíni bírság alkalmazása:   94 esetben  50 esetben  
Személyes szabadságot  
korlátozó intézkedések:    246 esetben  321 esetben  
Ellenőrzött személyek száma:   1192 fő  941 fő   
Egyéb intézkedés lefolytatása:   783 esetben  796 esetben  
 
Összes intézkedés:     2309   1569    
 
 
A fenti adatokból látható, hogy a jogot nem követő állampolgárok megszokták a kamerák 
jelenlétét, jelentősen lecsökkent a jogsértések száma a kamerával megfigyelt területeken, ezért 
a szankcionálásra is kisebb lehetőségünk volt.  



 
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések között szerepel rablás elkövetője, 
bűncselekmény elkövetése miatt körözött személy, valamint több ittas járművezető is. 
 
Az egyéb intézkedés több esetben közlekedési baleseteknél történő intézkedést takar, mely 
nagy segítség volt a közrendvédelmi állománynak, valamint a Csepel útjain közlekedő 
embereknek.  
 
A közlekedési rend helyreállítása a 2-es kamera (Szabadkikötő út) által belátható, de a 
távolság miatt nem azonosítható szabálysértők cselekményei miatt nem volt lehetséges.  
A Szabadkikötő út és a Szállítók útja kereszteződésénél a járdaszigetet „kikerülő” 
járművezetők fokozott balesetveszélyt jelentenek.  
Az elkövetők szankcionálására több közlekedési akciót szervezett a Közrendvédelmi Osztály, 
melyekbe bevonta a térfigyelő szolgálatot ellátókat is, azonban a távolság a járművek 
kamerán keresztül történő azonosítását nem tette lehetővé.  
Az ellenőrzés megkezdését követő kb. 10 perc elteltével már szabálysértés nem történt. Az 
akciók ideje alatt, a rendőri jelenlét preventív – megelőző jellegűnek bizonyult. 
 
A gyors reagálás eredményeként a kamerák környezetében közlekedési szabálysértést elvétve 
lehet tapasztalni, az elkövetők elleni fellépés eredményesnek bizonyult.  
 
A fenti szabálysértést elkövetőkkel szemben közigazgatási eljárás kezdeményezésére a 
hatályos normák alapján nincs lehetőségünk.  
 
 
Kriminológiai változások:  
 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a kamerákkal figyelt területeken csökkent.  
A gépjármű lopások vizsgálata során megállapítható, hogy a kamerákkal ellenőrzött 
területeken ez a bűncselekmény jelentősen csökkent.  
 
 

 
 

 
A bűnügyi és a közrendvédelmi állomány a feladata ellátásába sikeresen bevonta a térfigyelő 
szolgálatot és eredményesen használja a rendszer adta lehetőségeket a közterület rendjének 
biztosításában, valamint a bűncselekmények felderítésében, elkövetők elfogásában. Továbbá a 
kamerák által készített felvételek jelentősen elősegítették a bizonyítást a büntetőeljárásban.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Javaslatok 
 

 
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az eredményesebb bűnmegelőzési tevékenység 
érdekében az alábbiakat  javasoljuk: 
 
• A közbiztonságilag veszélyeztetett területek további lefedése daem kamerákkal . 
 
• Kerületünk kertvárosi részének sajátosságaira figyelemmel nincs lehetőség a kamerákkal 
történő megfigyelésre, ezért ezeknek a területeknek a közbiztonsága csökkenhet. A családi 
házas övezetek védelmére a  vagyonvédelmi jelzőrendszer kiépítése,távfelügyeleti –kivonuló 
szolgálattal  lehet a megoldás.     
 
• A kerületi újság és televízió, valamint a Polgárőrség bevonásával a lakosság folyamatos 
tájékoztatása a rendszerről és annak jelentőségéről.  

 
 

IV. Összegzés 
 
 

Kerületünk földrajzi adottságai miatt nem lehet a Főváros belvárosi kerületeihez hasonlóan a 
közterületek egészét megfigyelni, ezért a kamerák helyének kialakítása során elsődleges 
célunk a kerületbe érkező és távozó személyek, a főútvonalak környezetének védelme és a 
közlekedési bűncselekmények, szabálysértések számának csökkentése, az elkövetők elfogása 
– felelősségre vonása, ezzel a közlekedési morál javítása, az itt élők, átutazók biztonságának 
növelése volt.  
 
A kamerák környezetében az elmúlt időszakban bekövetkezett változások – szabálytalan 
parkolások jelentős csökkenése, közlekedési szabályok betartása – igazolják, hogy a kitűzött 
cél a térfigyelő rendszerrel megvalósítható.  

 
Kerületünk rendje és biztonsága érdekében továbbra is minden szakmai segítséget megadunk.  
Bízunk benne hogy a korábbiakban működő tökéletes együttműködés a jövőben is 
fenntartható.  
 
 
Budapest, 2010. január 11.  
 
        Hegedüs Edina r. főhadnagy 
             térfigyelő parancsnoka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.számú melléklet 
 

 Gépkocsi 
feltörés 

Gépkocsi lopás Betöréses lopás Rablás 

2006. 2007. 2006. 2007. 2006. 2007. 2006. 2007.  Év/ 
Körzet/Kamera szám, helye  

2008. 2009. 2008. 2009. 2008. 2009. 2008. 2009. 
20 10 18 8 52 36 5 4 1 

1) Agip kút (Szabadkikötő út) 
2) Szabadkikötő út 4.  
26) Szabadkikötő - Corvin u ker. 7 5 12 9 28 22 2 2 

24 21 41 33 47 43 13 11 2 
4) Kossuth L - Ady E ker 
5) Kossuth L – Koltói A ker 
8) Kossuth L – Karácsony S ker 
22) Szent Imre tér 14 

20 19 29 27 42 40 10 10 

53 41 49 37 63 56 11 10 3 
6) Központi út - Színesfém u. ker 
9) Áruház tér 
10)Bajáki – Dunalejáró u. ker. 
23) Csőgyár – Budafoki ker 

22 21 31 31 56 57 6 6 

27 16 21 15 71 60 3 1 4 
3) Gubacsi híd 
11) Dunadűlő u. 1. 
25) Táncsics – Szent István ker 
28) Széchenyi u. 92. 

19 22 19 16 47 44 1 1 

19 13 9 7 53 47 2 - 5 
13) Szent István út 230. 15 12 8 6 44 41 1 - 

17 12 13 9 55 47 1 - 6 
14) Hollandi Horgásztanya 15 11 10 12 40 38 2 - 

63 55 54 49 55 52 5 4 7 
7) Kossuth L –Völgy u ker 49 47 46 41 49 48 3 3 

12 7 18 12 39 31 2 1 8 
15) Csikó stny – Akácfa u. ker 
16) Csikó stny – Erdősor u. ker 
27) Rákóczi F – Posztógyár u. ker

10 9 13 10 32 27 - 1 

15 10 21 15 65 52 5 5 9 
17) Szabadság – Vénusz u. ker 9 7 16 13 50 50 4 4 

23 20 10 9 59 58 6 4 10 
18) Rákóczi F – Rózsa u. ker 
19) Rákóczi F. út 245. sz 
20) Csepeli út – Almafa u. ker 

17 14 9 7 58 55 5 5 

 
 

 
Az elmúlt években történt bűncselekmények elemzése során megállapítást nyert, hogy a térfigyelő kamerák 
hatókörében történt jogsértések kimutathatóan csökkentek, igaz azonban a kamerák látókörén kívül eső 
területeken elkövetett bűncselekmények száma hasonló arányban, de növekedést mutatott.  



Határozottan kijelenthető, hogy a kamerák által behatárolt területeken az un. közterületi (garázdaság, rablás, 
testi sértés) jelentősen lecsökkent. Továbbá a kamerák által készített felvételek jelentősen elősegítették a 
bizonyítást a bűntető eljárásban.  
A táblázatban jól látható, hogy a 2006 év végén kiépítésre került térfigyelő rendszer jótékony hatással volt, 
az elkövetett bűncselekmények számának alakulására.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.számú melléklet 
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Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2009. decernber 15-en (kedden) 
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foldszint) megtartott ulesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 19. pontia: (281. sz. eloterjesztes) 
Megallapodas a terfigyelo rendszer 2010. evi rnukodesi felteteleinek biztositasahoz 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete - Borbely Lenard inditvanyara - llgy 
dont, felkeri dr. Borsany Gyorgy koordinacios tanacsnokot, hogy a kovetkezo kepviselo-testulet ulesre 
keszitsen eloterjesztest, amelyben beszamol a terfigyelo kamerak hasznossagaro1, mijkodesuk 
eredmeriyessegerol. 
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