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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület a 244/2000. (V.30.) számú határozatával döntött a térfelügyeleti rendszer 

kiépítéséről. A 26 kamerából álló rendszer jelenleg a Középső-Ferencváros bűnügyileg 

frekventált részén található. A kamerák az 1. számú melléklet szerinti helyszíneken lettek 

elhelyezve. 

Évről-évre jogos igényként jelentkezik, a lakosság, a Ferencvárosi Önkormányzat vezetése, a 

közbiztonságért felelős szervezetek, valamint az önkormányzati képviselők részéről a 

térfelügyeleti rendszer fejlesztése. Nagy az elmaradásunk, mivel az elmúlt ciklusban egyetlen 

kamera nem került be a rendszerbe. A lakosság szubjektív biztonság érzetét nagymértékben 

erősíti a kamera rendszer. Statisztikailag is kimutatható, hogy ahol megfelelő rendszer 

működik, ott nagymértékben csökken a közterületi bűncselekmények, valamint a 

szabálysértések, szabályszegések száma. A szomszédos kerületek térfelügyeleti kameraszám 

szempontjából kerületünk előtt járnak (V. ker. 54 db., VIII. ker 118 db). 

 

A térfelügyeleti rendszer fejlesztése Ferencvárosban is megkezdődött. Jelenleg közbeszerzés 

alatt áll a térfelügyeleti rendszer központjának áthelyezése a Ferencvárosi Közterület-

felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) központjába, valamint új szerver beszerzésére, amely 

alapot biztosít a fejlesztésekhez, mivel 150 kamera is ráköthető lesz a rendszerre. Az új 

szerver 2012. október 1-től kezd üzemelni. 

2012. június 14-én az Aszódi Lakótelepen a Fővárosi Önkormányzat megbízásából 5 kamera 

lett kihelyezve, amely kamerák csatlakoztatva lettek a jelenlegi rendszerhez. Így 31 kamera 

képét figyelhetik a központban dolgozók. A kamerák az alábbi helyszínekre lettek telepítve: 

Gyáli út (vége), Zombori utca, Aszódi utca – Osztag utca kereszteződés, Osztag utca – 

Réce utca kereszteződés, Aszódi út (hajléktalan szálló) 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 179/2012. (V.16.) sz. 

határozatában felkérte a Polgármester Urat, hogy kérjen be árajánlatokat a Bakáts tér – Tompa 

utca kereszteződésében kihelyezésre kerülő térfigyelő kamerára, a 3203-as költségvetési sor 

terhére, így rövid időn belül, még egy kamera kerül be a rendszerbe. 

 

Jelenleg 27 kamerából áll a „saját” rendszer, melyből folyamatosan 5-6 db kamera nem 

üzemel. Legtöbbjük elavult, nehézkes vagy lehetetlen a szervizelésük. Testületi döntés alapján 

a nem üzemelő kamerák karbantartása, cseréje jelenleg is zajlik. A kamerák beszerzésénél 

ügyelni kell arra, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor egységes típusú - az esetek 

többségében, a kamera telepítési helyétől függően – olyan kamerákat kell kiválasztani, 

amelyek mozgatás szempontjából programozhatóak, távirányítással is mozgathatóak és 

zoomolhatóak (min.10x-es zoom, ez alatt már egy 50-70 m távolságra álló autó rendszámát 

sem lehet biztosan leolvasni), és a látószögük is megfelelő (180-360 fok). Az éjszakai 

használat során, amennyiben erre szükség van, fényerősítős, vagy maradékfény többszörözős 

eszközök megvételére lenne szükség. További kritérium, hogy csak olyan eszközök jöhetnek 

szóba, amelyek megbízhatóan működnek a hazánkban jellemző időjárási körülmények között, 

vagyis, csak kültéri felhasználásra tervezett eszközök jöhetnek szóba. 

 

A Felügyelet  többször folytatott egyeztetést a IX. kerületi Rendőrkapitányság (továbbiakban: 

Rendőrség), valamint a Ferencvárosi Önkormányzat illetékesével a térfelügyeleti rendszer 

bővítési lehetőségeiről. 

Az egyeztetéseken az új kamerahelyszínek tekintetében természetesen mind a három 

szervezet a lakossági érdekeket figyelembe véve, a közbiztonsági tapasztalatok, az eddigi 

rendészeti intézkedések függvényében állította össze a lehetséges fejlesztésre váró területek, 



csomópontok listáját. A további egyeztetéseken a Felügyelet és a Ferencvárosi Önkormányzat 

elképzelései egységes formában jelentek meg, melyekkel a Rendőrség is egyetértett.  A 

javasolt helyszínek a következőek: 

 

1. Gát utca – Thaly Kálmán utca sarok 

2. Gát utca – Márton utca sarok 

3. Ferenc tér (a tér közepén helyezkedne el a kamera, rálátással a Balázs Béla-, Bokréta-, 

részben a Tompa utcára) 

4. Markusovszky park 1 db kamera 

5. Tinódi park (rálátással a Vaskapu utcára, részben a Tinódi utcára) 

6. Tűzoltó utca –Liliom utca sarok (rálátással a Tűzliliom parkra) 

7. Drégely utca – Mester utca sarok 

8. Berzenczey utca – Mester utca sarok 

9. Páva utca – Tompa utca sarok 

10. Ferenc krt. – Mester utca sarok 

11. Angyal utca – Tompa utca sarok 

12. Imre utca – Erkel utca sarok 

13. Lónyay utca – Gönczi Pál utca sarok 

14. Lónyay utca – Mátyás utca sarok 

15. Lónyay utca – Kinizsi utca sarok 

16. Bakáts tér – Ráday utca sarok 

17. Csarnok tér – Sóház utca sarok 

18. Tűzoltó utca szemben a Salkaházy Sára parkkal 

 

A helyszínek kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

 Közbiztonsági, bűnmegelőzési szempont 

 Mennyire támogatja a Felügyelet munkáját (szabálysértések, szabályszegések) 

 Költséghatékonysági szempont (élőerő megtakarítás, bírságolás) 

 

Az új kamerák költsége telepítési helyszínenként előreláthatólag 1.8 M Ft/db., így 9 db 

kamera telepítésére van lehetőség ebben az évben. Következő évben várhatóan további 9 db 

kamera telepítésére nyílik lehetőség. A József Attila Lakótelep térfelügyeleti kamerákkal 

történő ellátását meg kell előznie egy szakmai vizsgálatnak, ott csak ennek lefolytatását 

követően kerülhet sor a telepítésre.  

 

A korábbi rendőrségi javaslatokat is áttanulmányozta a fejlesztést előkészítő csoport, amiből 

világosan látszik, hogy a koncepciók évről évre változnak a rendőrség részéről is. Ezért 

időszakonként javasolt áttekinteni a telepített kamerák helyszínét, annak indokoltságát, és 

ennek függvényében áthelyezni azokat. Azon közbiztonsági szempontokból indokoltnak tűnő 

helyszínekre, amelyekre a jelen testületi döntés alapján nem kerül kamera végpont, javasoljuk 

az illetékes rendészeti szervek felé a fokozott személyes jelenlétet, a gyakori ellenőrzést, és a 

rendszer fejlesztését ezeken a helyszíneken is tervbe venni. Tehát a mostani döntést követően 

kimaradó helyszínek sem maradnak ellenőrzés, illetve fejlesztés nélkül. Közép-távoli cél, 

hogy két éven belül 45-50 kamerából álljon a térfelügyeleti rendszer. 

 

Tekintettel a jelenleg javasolt telepítési helyszínek eltérnek a Képviselő-testület korábban 

hozott 442/2009. (XII.02.) számú határozatával elfogadott koncepciótól, ezért szükséges 

előbbi határozatot visszavonni. 

 



Közös helyszíni bejárás keretében megvizsgáltuk a jelenlegi kamerák elhelyezését is, ami alapján 

kiderült, hogy nem mindegyik kamera van megfelelő helyen. Az áthelyezésekről a Rendőrség 

szakértők bevonásával javaslatot készített, mellyel a Felügyelet is teljes mértékben egyetértett. A 

javaslat alapján, az alábbi helyszíneken szükséges a kamerák áthelyezése: 

 

 a térképen (2. számú melléklet) 5-ös számú kamera áthelyezése a Telepy utca - Üllői 

út kereszteződésébe 

 a térképen 7-es számú kamera áthelyezése az Ernő utca - Üllői út kereszteződésébe 

 a térképen 9-es számú kamera áthelyezése a Mihálkovics utca – Üllői út 

kereszteződésébe 

 Az Üllői úton felszabaduló 6-os számú kamera áthelyezése a Balázs Béla utca – Viola 

utca kereszteződésébe 

 A térképen 8-as számú kamera áthelyezése a Mester utca – Viola utca 

kereszteződésébe 

 a térképen 20-as számú kamera áthelyezése a Márton utca – Vendel utca 

kereszteződésébe. 
 

Az áthelyezések várható költsége bruttó 6-8 M Ft. (Megjegyzés: pontos összeget csak 

helyszíni felmérés után szakemberek tudják megállapítani, de az előzetes felmérés alapján 

helyszínenként átlagban 1 M Ft-os költséggel számolhatunk) Az áthelyezésekre 

előreláthatólag 2013-ban kerülhet sor. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Budapest, 2012. július 03. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

       polgármester 

 



 

Határozati javaslatok 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a 442/2009. (XII. 02.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2012.07.10. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy jóváhagyja 18 új térfigyelő kamera 2 ütemben történő telepítését, melyek telepítési 

helyszíneit az alábbiakban határozza meg: 

 

1. Gát utca – Thaly Kálmán utca sarok 

2. Gát utca – Márton utca sarok 

3. Ferenc tér (a tér közepén helyezkedne el a kamera, rálátással a Balázs Béla-, Bokréta-, 

részben a Tompa utcára) 

4. Markusovszky park 1 db kamera 

5. Tinódi park (rálátással a Vaskapu utcára, részben a Tinódi utcára) 

6. Tűzoltó utca –Liliom utca sarok (rálátással a Tűzliliom parkra) 

7. Drégely utca – Mester utca sarok 

8. Berzenczey utca – Mester utca sarok 

9. Páva utca – Tompa utca sarok 

10. Ferenc krt. – Mester utca sarok 

11. Angyal utca – Tompa utca sarok 

12. Imre utca – Erkel utca sarok 

13. Lónyay utca – Gönczi Pál utca sarok 

14. Lónyay utca – Mátyás utca sarok 

15. Lónyay utca – Kinizsi utca sarok 

16. Bakáts tér – Ráday utca sarok 

17. Csarnok tér – Sóház utca sarok 

18. Tűzoltó utca szemben a Salkaházy Sára parkkal 

 

Határidő: 2012.07.10. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az előterjesztésben szereplő új telepítési helyszínek közül 2012. évben - első 

ütemben - a …………………….. sorszámú, összesen 9 darab kamera telepítése valósuljon 

meg. 

 

Határidő: 2012.12.31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 3923-as 

költségvetési sor feletti rendelkezési jogát magához vonja. 

 

Határidő: 2012.07.10. 



Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

magához vont hatáskör alapján úgy dönt, hogy az új térfigyelő kamerák telepítése első 

ütemének költségeit a 3923 sor terhére biztosítja, és felkéri a polgármester urat, hogy a 

kamerák beszerzése és telepítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012.12.31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



 

 

1. számú melléklet 

Jelenlegi kamerahelyszínek: 

 

1. Üllői u. 87 

2. Üllöi 91-93 

3. Üllői út 105 

4. Üllői út 109 

5. Telepy-Üllői sarok 

6. Üllői út 111 

7. Ernő utca 36 

8. Üllői út 119 

9. Mihalkovich u 20 

10. Nagyvárad tér- Haller utca 88 

11. Mihalkovich utca 4 

12. Tűzoltó utca 90 

13. Tűzoltó utca 88 

14. Tűzoltó utca 86 

15. Tűzoltó utca 66  

16. Tűzoltó utca 46 

17. Vendel utca 1 

18. Balázs Béla – Lenhossék sarok  

19. Tűzoltó utca utca 42 

20. Vendel utca 5 

21. Viola átjáró  

22. Likőr utca 2 

23. Boráros tér 1 

24. Boráros tér 2 

25. Boráros tér 3 

26. Üllői – Pöttyös kereszteződés 

 


