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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület (továbbiakban: Testület) a 42/2013. (II.14.) számú határozatának 2. 
pontjában hatalmazott fel a 9 új kamerahelyszín kijelölésének egyeztetésére, valamint az 
egyeztetések lefolytatása után a kamerahelyszínek meghatározására.  
 
Az előkészítő bizottság által javasolt, valamint a Testület által a II. ütemben tervezett 
helyszínek a következők voltak: 

1. Berzenczey utca – Mester utca kereszteződése 
2. Páva utca – Tompa utca kereszteződése 
3. Angyal utca – Tompa utca kereszteződése 
4. Imre utca – Erkel utca kereszteződése 
5. Lónyay utca – Gönczi Pál utca kereszteződése 
6. Lónyay utca – Mátyás utca kereszteződése 
7. Lónyay utca – Kinizsi utca kereszteződése 
8. Bakáts tér – Ráday utca kereszteződése 
9. Csarnok tér – Sóház utca kereszteződése 

 
Az egyeztetések az érintett egyéni képviselőkkel, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
Igazgatójának bevonásával 2013. február 15-26-ig lefolytatásra kerültek. Az egyeztetések 
eredményeként 2013. február 28-án az alábbi helyszínek kerültek meghatározásra: 
 

1. Csarnok tér (a Csarnok IV. kapuja mellé) belátható a Pipa utca, a Gönczy 
Pál utca-, az Erkel utca egy része, valamint a felújított park rész teljes területe. 

2. Lónyay utca – Mátyás utca kereszteződése, elsősorban a gépjármű feltörések 
megakadályozása végett 

3. Bakáts tér 2. – Bakáts utca kereszteződése, belátható a Bakáts utca a Lónyay 
utcáig, a Bakáts tér templom előtti terület, a CBA előtti rakodóhely, a Rádalyi 
utca azon része, amely az Önkormányzat épületének végéig tart. A Bakáts tér – 
Tompa utca kereszteződésében kialakításra kerülő kamera felszerelésével a 
Bakáts tér 80-90%-a „le lesz fedve”. 

4. Patróna Hungaria iskola Knézits u. 3-13. (Hőgyes Endre utcával szemben), 
belátható lenne a teljes Knézits utca, a Hőgyes Endre utca az Iparművészeti 
Múzeum hátsó kapujáig. Nagy előnye, hogy szorosan kapcsolódik a Bakáts téri 
kamerákhoz, így 3 kamerával viszonylag nagy terület ellenőrizhető. 

5. Liliom u. 2-4. szemben a Gabona utcával, a kamera belátja a Gabona utcát 
majdnem végig, a Liliom utcában a szelektív hulladéktárolóig, közben két 
kocsma bejárata és az előtte lévő közterület is látható, valamint a másik 
irányban a Soroksári útig. Kerületünkben a gépjármű feltörések és lopások 
által egyik legfertőzöttebb terület. 

6. Haller Garden (szemben a Haller u. 4. számmal), erről a helyszínről jön 
évek óta a legtöbb lakossági bejelentés a közterületi alkoholfogyasztás, a zaj, 
valamint köztisztaság miatt. 

7. Gát utca-Haller utca kereszteződése, a jelenlegi kamera helyszínek, valamint 
a JAT-ban szereplő helyszínek folytatása. Amennyiben a JAT-ban szereplő 
helyszínek megvalósulnak, akkor a Középső-Ferencváros nagy része be lesz 
kamerázva. A térség évek óta előkelő helyen szerepel a tulajdon elleni 
bűncselekmények, közterületi szabálysértések kerületi helyszínei között. 
 



8. Mester utca - Haller utca kereszteződése, a Haller park templom előtti része 
a Mester utcai közlekedési csomópont, valamint a Mester utca egy része lenne 
látható. Szorosan összefügg a Mester utca – Drégely utca kereszteződésében 
telepítésre kerülő kamerahelyszínnel. 

9. Angyal utca – Tompa utca kereszteződése, a Középső-Ferencváros 
kitelepüléseinek ellenőrzését szolgáló rendszer első – talán legfontosabb – 
kamerahelyszíne. Évek óta a legtöbb vendéglátással kapcsolatos lakossági 
bejelentés ebből a körzetből érkezik. 

 
A fenti helyszínek kijelölésekor elsősorban a jelenlegi közbiztonsági helyzetet vettük alapul, 
valamint azt, hogy a már meglévő, vagy a már előzőleg a Testület által elfogadott 
kamerahelyszínekhez közvetlenül kapcsolódjanak. Természetesen a későbbi fejlesztések 
folyamán –újabb egyeztetések után – az ideiglenesen kikerülő helyszínekre is kerülhetnek 
kamerák. 
Az érintett és az egyeztetésben résztvevő egyéni képviselők konstruktív hozzáállása nagyban 
megkönnyítette a helyszínek kijelölését. 
 
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 
  
 
 
Budapest, 2013. április 28. 

 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
       polgármester 


