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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alábbi előterjesztés tartalmazza a 2021. évi kamerarendszerekkel kapcsolatos kiadásokról, 

tevékenységekről szóló összefoglalót; valamint javaslatot a térfelügyeleti kamerarendszer 

fejlesztésére, mely vonatkozásában kérném szíves jóváhagyásukat az alábbiak szerint.  

 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat ebben az évben is, mint előtte minden évben nagy figyelmet 

fordít a kerületben működő térfelügyeleti kamerarendszer működtetésére, bővítésére, 

fejlesztésére annak ellenére, hogy ez az Önkormányzatok önként vállalt feladatai közé 

tartozik. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 23§ (5) bekezdésében taxatívan felsorolja a kerületi önkormányzatok feladatait, mely 

között a 18. pontban szerepel: „közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában”. Az ebben 

foglaltakra való tekintettel a Ferencvárosi Önkormányzat állami támogatás nélkül, saját 

forrásból biztosítja minden évben a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési, működtetési 

kiadásait. Az alábbiakban összefoglalom az idei év feladataira fordított források 

felhasználását. 

 

Közterületi térfigyelő-kamerák és a térfelügyeleti központ működésére fordított 

források: 

 

Térfelügyeleti kamerarendszer: 

 

A Ferencvárosi Közterület-felügyelet, 2021. április 1-től Közterület-felügyeleti Iroda 

(továbbiakban: Felügyelet) térfigyelő központba az idei évben végrehajtott közbeszerzési 

eljárásnak köszönhetően (10 új helyszínre került ki kamera) 148 db térfelügyeleti kamera által 

közvetített kép érkezik be.  

A térfelügyeleti szolgálat munkatársai a 148 db kamera által közvetített képeket 6 db 

munkaállomáson tudják figyelemmel kísérni a nap 24 órájában.  A térfelügyeleti 

kamerarendszer 24 órában történő figyelése, a felvételek elemzése, kiértékelése 

önkormányzatunknak az idei évben több mint 41 millió Ft-ba került.  

Az élőerős őrzésen felül a térfigyelő karbantartására önkormányzatunk a 2021-es évben 

havonta bruttó 876.300 Ft., üzemeltetési, karbantartási díjat fizet ki, ami éves szinten bruttó 

10.515.600 Ft. kiadást jelent.  

Ezen felül további költségként merül fel a kamerák áramellátása (szerződés alapján fizetett 

díj), ami ebben az évben további 5 millió Ft-ot tesz ki. 

Természetesen vannak olyan esetek, amikor a rendszer egyes elemei a használatból fakadóan 

meghibásodnak, - az éves karbantartási szerződés keretén belül ezek a hibák nem 

orvosolhatóak - akkor árajánlat kérése után a hibaelhárítás külön költségként jelentkezik. Ez 

éves szinten több millió Ft lehet. 2021-ben ez 10 millió Ft volt, amit az alábbiakban 

részletesen kifejtek: 

 

A Multi Alarm ZRT-től kapott 10 millió Ft-os támogatás felhasználása 

 

A jelenlegi karbantartást végző gazdasági társaság, a Multi Alarm ZRT. bruttó 10 millió Ft 

céltámogatást ajánlott fel kerületünknek a térfigyelő kamerák fejlesztésére, mely keret 

lehetőséget biztosít az elavult, illetve meghibásodott kamerák javítására, cseréjére. 
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A térfelügyeleti kamerarendszer működését felülvizsgáltuk bevonva a Rendőrség 

munkatársait, illetve az egyeztetésen részt vett a karbantartást végző gazdasági társaság 

tulajdonosa is.  Az egyeztetések alapján a térfelügyeleti kamerarendszer megfelelő 

működéséhez az alábbi munkálatok elvégzését tartjuk szükségesnek: 

 
 

 Szolgáltatással 

érintett kamera 

száma 

A szolgáltatás ellenértéke (bruttó 

díj, mely 27%-os ÁFA 

tartalommal bír) 

Teljesítési határidő 

1. 6-os kamera 303 348-Ft  

 

 

 

I. ütem: 2021.október 29. 

2. 8-as kamera 303 348-Ft 

3. 14-es kamera 303 348-Ft 

4. 36-os kamera 336 610-Ft 

5. 48-as kamera 336 610-Ft 

6. 56-os kamera 328 807-Ft. 

7. 63-as kamera 328 807-Ft. 

8. 81-es kamera  328 807-Ft. 

9. 86-os kamera 328 807-Ft. 

10. 89-es kamera 328 807-Ft. 

ütem összesen: 3 227 299-Ft.  

11. 15-ös kamera 426 142-Ft.  

 

 

 

 

II. ütem: 2021. december 

12. 16-os kamera 338 512-Ft. 

13. 31-es kamera 338 512-Ft. 

14. 61-es kamera 338 512-Ft. 

15. 70-es kamera  416 617-Ft. 

16. 71-es kamera 338 512-Ft. 

17. 72-es kamera 338 512-Ft. 

18. 77-es kamera 416 617-Ft. 

19. 84-es kamera 338 512-Ft. 

20. 85-ös kamera 338 512-Ft. 

21. 96-os kamera 416 617-Ft. 

ütem összesen:   4 045 577-Ft.  

22. 17-es kamera 342 469-Ft.  

 

 

 

III. ütem: 2022. első 

negyedév 

 

 

 

 

23. 18-as kamera 342 469-Ft. 

24. 19-es kamera 342 469-Ft. 

25. 20-as kamera 408 479-Ft. 

26. 57-es kamera  342 469-Ft. 

27. 59-es kamera 342 469-Ft. 

28. 98-as kamera 342 469-Ft. 

29. 106-os kamera 342 469-Ft. 

III. ütem  

összesen: 

2 805 762-Ft. 

Összesen: 10 078 638-Ft.  

 

 

A kivitelezési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, mely során összesen 29 db elavult, 

rossz kamera cseréje kerül megvalósításra.  
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Valamennyi, jelen mellékletben megjelölt kamera HIKVISION DS-2DE5232W-AE (E) 

típusú (2 MP felbontású speed dome IP kamera, kültéri házzal, tápegységgel, gyár által 

megadott specifikációknak megfelelő paraméterekkel) kamerára kerül lecserélésre. A 

szolgáltatások ellenértéke tartalmazza az egyes kamerák cseréjéhez szükséges eszközöket, 

tartozékokat, továbbá a kiszállási és munkadíj ellenértékét is. 

 

 

 

Mobilkamerák  

 

A Közterület-felügyeleti Iroda térfigyelő helységében külön kialakításra került egy 7. 

munkaállomás is, melyen 14 db. mobilkamera (részben napelemmel működő) által továbbított 

képet tudnak nézni és rögzíteni a térfigyelő munkatársai. 

A mobilkamerák nem saját tulajdonban vannak, hanem bérlemények, ezért havonta 

kameránként bruttó 67.310 Ft-ot fizetünk. Ez összesen havonta bruttó 942.340 forintba kerül 

önkormányzatunknak. 

 

Társasházi kamerarendszerek 

 

Jelenleg 43 db társasház rendelkezik az önkormányzat által kiépített belső lépcsőházi 

kamerarendszerrel, mely a „tiszta ház rendes udvar” program keretében készült el 2019-ben. 

Ezekben az épületekben az üzemeltetési díj rendszerenként bruttó 101.600 Ft/év. A Balázs 

Béla utca 27/b esetében a rendszer bekerülési költsége évente bruttó 154.000 Ft.  

 

A társasházi kamerarendszerek képei helyben kerülnek rögzítésre, az élőkép nem jön be a 

térfigyelő központba, csak bűncselekmény, rongálás gyanúja esetén kéri ki a rendőrség a 

felvételeket.  

 

 

A Felügyeletnél található kamerarendszerek 2021. évi kiadásainak összesítése: 

Karbantartási bruttó 

költségek  

Közterületi kamerák  

138 db (a 10 db új 

kamera költségét a 

táblázat nem 

tartalmazza) 

Mobilkamerák 

14 db. (bérelt) 

Társasházi kamerák  

44 db. 

 

Havonta 876.300 Ft. 942.340 Ft. - 

Évente 10.515.600 Ft. 11.308.080 Ft. 4.520.760 Ft. 

Évente összesen: 26.344.440 Ft  

 

 

Térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztése, bővítése közbeszerzési eljárás 2020-2021. 

évben 
 

A térfelügyeleti kamerarendszer ez évi fejlesztése már 2020-ban elindult. Közbeszerzési 

eljárás keretében lett kiválasztva a kivitelezést végző cég. 2021. április 23-ával kezdődött az 

1. és a 2. ütem, amely 2021. június 16-val lezárult. Az első két ütem tartalmazta a térfigyelő 

központ szervereinek és szoftvereinek teljes cseréjét, szünetmentes tápegységek beszerelését, 

a 6 db. munkaállomás kliensgépeinek cseréjét, illetve további 33 kameránál lévő átviteli pont 

cseréjét. 
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A közbeszerzési eljárás 3. üteme 10 db új kamerahelyszín fejlesztésére vonatkozott. A 

kamerahelyszínekre a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése megtörtént, továbbá a 

kamerahelyszínek kiépítése szerződés szerint szeptember 17-én átadásra került. 

A közbeszerzési eljárás teljes összege, melyet önkormányzatunk az idei évben a 

közbeszerzési eljárás keretében a térfelügyeleti kamerarendszer bővítésére és fejlesztésére 

felhasznált nettó: 47.846.354 Ft, + áfa, azaz bruttó 60.764.870 Ft. 

 
 

 

A 2021 évi költségvetésben fejlesztésre biztosított további 20 millió Ft felhasználása  

 

A 2021. évi költségvetés „5033 Térfigyelő rendszer fejlesztése”során jelenleg bruttó 20 millió 

Ft áll rendelkezésre. 

A felmérést szakmai egyeztetéssel indítottuk a témában, melynek keretében első körben a 

rendőrség tette meg javaslatait, majd a Felügyelet is megvizsgálta a szóba jöhető helyszíneket. 

Az egyeztetések után a lehetséges helyszíneket felülvizsgáltuk, ennek alapján az alábbi 8  

helyszín került fel erre a listára a kiépítési költségek megvizsgálását követően. Az árak 

indikatív jellegűek, a kiépítés módjára és az árváltozásokra való tekintettel változhatnak. A 

szakmai és pénzügyi egyeztetések után alábbi 8 db kamerahelyszínt tartalmazó listát állítottuk 

fel javaslatként:  

 

sorszám helyszín költség 

1. Soroksári út 58 –Máriássy út kereszteződése 2.580.000 Ft+Áfa 

2. Lónyay utca-Gönczy Pál utca kereszteződése 1.985.000+Áfa 

3. Boráros tér-Közraktár utca kereszteződése 2.252.000+Áfa 

4. Üllői út-Erkel utca kereszteződése 1.810.000+Áfa 

5. Üllői út Ferenc krt. kereszteződése 2.390.000+Áfa 

6. Üllői út-Nagyvárad tér kereszteződése 2.460.000+Áfa 

7.  Üllői út 135. 2.340.000+Áfa 

8. Csarnok tér 3-4. 1.480.000+Áfa 

Összesen: 17.297.000+Áfa 
A kamerahelyszínekről készített képeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Összegzés: 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat 2021. évben elmondható, hogy összesen több, mint 163 millió 

Ft-ot költött a kerületi térfigyelő kamerarendszerrel összefüggésben az üzemeltetésre, 

bővítésre.  

 

 

2021. évben a Ferencvárosi Önkormányzat által működtetett 

kamerarendszerekre fordított kiadások 

2021-évben lezajlott fejlesztés 

(Közbeszerzési eljárás) 

60.764.870 Ft 

Élőerős figyelés  41.000.000 Ft 

Karbantartási és üzemeltetési 

költségek 

26.344.440 Ft 

Üzemeltetéssel összefüggő egyéb 

kiadások (áramellátás, stb) 

 5.000.000 Ft 
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Multi Alarm ZRT. támogatása 10.078.638 Ft 

A tervezett 8 db. kamera kiépítés 

költségei 

20.000.000 Ft 

Összesen:                                                                                       163 187 948 Ft 

 

 

A bővítések mellett a régi, elavult kamerák cseréje folyamatos annak érdekében, hogy a 

technika színvonalának megfelelő működés fenntartható legyen. Az újonnan telepített 

kamerák a kezdetiekhez képest már jóval korszerűbbek. 

A térfelügyeleti kameráink mind a közbiztonság erősítésének, mind a rendőrség bűnmegelőző 

és bűnfelderítő munkájának segítésének, mind a lakosság szubjektív biztonságérzetének 

növeléséhez hozzájárulnak.  

 

A Ferencvárosi Önkormányzathoz az elmúlt évben több állampolgári megkeresés érkezett 

aziránt, hogy más közterületeken is kerüljön sor kameratelepítésre. A térfelügyeleti kamerák 

felvételeit a rendőrség is eredményesen hasznosítja a bűnfelderítési munkája során.  

A térfelügyeleti kamerák a magánszféra megóvásának és tiszteletben tartatásának zálogát is 

jelentik, működésük Ferencváros lakóit és vendégeit szolgálja, az üzemeltetett kamerák által 

képviselt társadalmi érdek jelentős. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő helyszíneken a 

térfelügyeleti kamerák telepítését támogatni szíveskedjenek. 

 

Budapest, 2021. november 29. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

                      Baranyi Krisztina 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az alábbi nyolc  helyszínen a térfelügyeleti kamerák telepítését jóváhagyja, melyhez a 

szükséges fedezet a 2021 évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

1. Budapest IX. kerület, Soroksári út 58 –Máriássy út kereszteződése 

2. Budapest IX. kerület, Lónyay utca - Gönczy Pál utca kereszteződése 

3. Budapest IX. kerület, Boráros tér-Közraktár utca kereszteződése 

4. Budapest IX. kerület, Üllői út-Erkel utca kereszteződése 

5. Budapest IX. kerület, Üllői út Ferenc krt. kereszteződése 

6. Budapest IX. kerület, Üllői út-Nagyvárad tér kereszteződése 

7. Budapest IX. kerület, Üllői út 135. 

8. Budapest IX. kerület, Csarnok tér 3-4. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő:  2021. december 09. 
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1. számú melléklet: 

 

 

1. Soroksári út 58. - Máriássy út kereszteződése 
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2. Lónyai utca - Gönczy Pál utca kereszteződése 

 
 

 

 

3. Boráros tér - Közraktár utca kereszteződése 
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4. Üllői út - Erkel utca kereszteződése 
 

 

 

 

5. Üllői út - Ferenc körút kereszteződése 
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6. Üllői út – Nagyvárad tér kereszteződése 
 

 

 

 

7. Üllői út 135. 
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8. Csarnok tér 3-4. 


