
 
 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületi térfigyelő rendszerről 

(egységes szerkezetben a 24/2015.(XI.20.) és a 23/2016. (X.28.), 5/2019.(II.8.), 16/2019.(V.30.), 
20/2019.(IX.13.), 24/2019.(XI.22.), 31/2019.(XII.19.), 15/2021.(IV.15.), 29/2021.(XII.15.), 

23/2022.(IX.29.), 23/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelettel) 
  
  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § (1) bekezdés  17.  pontjában,  a  közterület-
felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvény 7.  § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva – a következőket rendeli el.  
  
1. §  A rendelet hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Nyíregyháza) 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
2. § A rendelet célja a közbiztonság és a bűnmegelőzés segítése, erősítése, az állampolgárok 
biztonságérzetének javítása, növelése, a jogsértések visszaszorítása, a közterületek rendjének 
elősegítése, az állampolgárok személyi-és vagyonbiztonságának, valamint a magán –és köztulajdon 
védelme, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a közbiztonság, közrend biztosításában 
részt vevő hatóságok közötti együttműködés erősítése. 
 
3. §  (1)  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. §-ban meghatározott célból 
Nyíregyháza közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.   

 
(2) A közterületi térfigyelő rendszer az az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök 
összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő 
rögzítését és továbbítását.  
  
4.  §  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közterületi térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével, kezelésével a rendelet mellékletében meghatározott képfelvevők és terület 
vonatkozásában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály 
Közterület-felügyeletét (továbbiakban: közterület-felügyelet) bízza meg.  
  
 
5. §  A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, 
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített 
felvételek online figyelésére, rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására jogosult. A 
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. törvényben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó 
adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.  
  
6.  §  A közterületi térfigyelő rendszer üzemletetésének és kezelésének, működtetésének költségeit 
az önkormányzat közgyűlése a közterület-felügyelet részére a mindenkori éves költségvetésben 
biztosítja.  
 
 



 
 
  
 
7. § A képfelvevők helyét, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölését, 
meghatározását a melléklet tartalmazza.  
  
 

Záró rendelkezések 
   
 
8. § E rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.   
 
 
 
Nyíregyháza, 2015. október 29. 
 
 
 
Dr. Kovács Ferenc                                                   Dr. Szemán Sándor 
     polgármester                                                          címzetes főjegyző 
 
 
 
E rendeletet 2015. október hó 30. napján kihirdetem.  
 
 
Nyíregyháza, 2015. október 30. 
 
 
 
           Dr. Szemán Sándor 
                                                                                      címzetes főjegyző 
 



 
 

 
Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelethez1 2’ 
3 45 6 7 8 9 10 
1.A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány) 

 
 
Kamera azonosító 

 

Kamera típusa Kamera helye és az általa megfigyelt terület 

Fix kamera 
(2,0 MP IP) 

 
utcanév Helyrajzi szám 

 
K1 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti 
oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli 
meg) 

 
15087/1 

 
K2 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti 
oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával 
párhuzamosan futó sétányszakaszt figyeli meg) 

 
15087/1 

 
K3 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó 
részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd 
északi hídfőjénél nyugati irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg) 

 
15087/2 

 
K4 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó 
részénél levő oszlopról a szigetre vezető híd 
északi hídfőjénél keleti irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg) 

 
15087/2 

 
K5 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó 
része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról 
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg) 

 
15087/2 

 
K6 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső – 
Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál 
lévő oszlopról dél-keleti irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti 
lépcsőre) 

 
15087/2 

 
K7 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó – fastég melletti 
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

 
15087/2 

 
1 A 24/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2015.11.23-tól) 

2 A 23/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2016.11.01-től) 

3 Az 5/2019.(II.8.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2019.02.09-től) 

4 A 23/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2022.09.30-tól) 

5 A 16/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2019.05.31-től) 

6 A 20/2019.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2019.09.14-től) 

7 A 24/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2019.11.22-től) 

8 A 31/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2019.12.20-tól) 

9 A 29/2021.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2021.12.16-tól) 

10 A 23/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította (hatályos 2022.09.30-tól) 

 



 
K8 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos híd) – 
fastég melletti oszlopról déli irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett 
Igrice híd nyugati hídfőjére 

 
15087/2 

 
K9 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó – lépcsőzetes stéget 
és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg 
északi irányba 

 
15087/2 

 
K10 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget 
és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli 
irányba 

 
15087/2 

 
K11 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között 
lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

 
15087/2 

 
K12 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között 
lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt 
figyeli meg 

 
15087/2 

 
K13 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között 
lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

 
15087/2 

 
K14 

 
1 

Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között 
lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15087/2 

 
K15 

 
1 

 
Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között 
lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15087/2 

 
K16 

 
1 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról 
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15079 

 
K17 

 
1 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15079 

 
K18 

 
1 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról 
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15079 

 
K19 

 
1 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15079 

 
K20 

 
1 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról 
északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15079 

 
K21 

 
1 

Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással 
a Napozóteraszra 

 
15079 

 
K22 

 
1 

Központi park északi csomópontjában lévő 
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg a Kádfürdő irányába 

 
15083/2 

 
K23 

 
1 

Központi park északi csomópontjában lévő 
oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

 
15083/2 

 
K24 

 
1 

Központi park északi csomópontjában lévő 
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg 

 
15083/2 

 
K25 

 
1 

Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő 
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába 
 

 
15083/2 

 
K26 

 
1 

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról 
észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg 
 

 
15083/2 

 
K27 

 
1 

Központi park csomópontjánál lévő oszlopról dél-
keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15083/2 

 
K28 

 
1 

Központi park Senior park melletti oszlopról a 
Senior parkot figyeli meg 

 
15083/2 

 
K29 

 
1 

Központi park – Tófürdő előtti szökőkút mellett 
lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg 

 
15083/2 



 
K30 

 
1 

Központi park - Csónakházzal szemben lévő 
oszlopról észak-nyugati irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg  

 
15083/2 

 
K31 

 
1 

Központi park - Csónakházzal szemben lévő 
oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg 

 
15083/2 

 
K32 

 
1 

Központi park - Csónakházzal szemben lévő 
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg 

 
15083/2 

 
K33 

 
1 

Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon 
található oszlopról nyugati irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg 

 
15083/2 

 
K34 

 
1 

Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon 
található oszlopról keleti irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg 

 
15083/2 

 
K35 

 
1 

Tófürdő melletti sétányon található oszlopról 
nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15083/2 

 
K36 

 
1 

Tófürdő melletti sétányon található oszlopról 
keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 

 
15083/2 

Összesen 36 db   
 

 

2.A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány) 

 
Kamera azonosító 

Kamera típusa Kamera helye és az általa megfigyelt terület 

Fix kamera 
(2,0 MP IP) 

 Helyrajzi szám 

K37 1 „A” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő 
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

15099 

K38 1 „A” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő 
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

15099 

K39 1 „B” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő 
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

15099 

K40 1 „B jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő 
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

15099 

K41 1 „C” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő 
oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

15099 

K42 1 „C” jelű Kiszolgáló épület előtti sétányon lévő 
oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg 

15099 

Összesen: 6 db   

 

 
3.A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark) 
 
Kamera Azonosító / 
Térvilágítási oszlop jele 

Kamera típusa Megfigyelt Terület 

Fix kamera (db) Utcanév Helyrajzi 
szám 

J1/19 1  Kosárlabda pálya 15261 

J2/23 1  Kosárlabda pálya 

J3/15 1  Kosárlabda pálya 



J4/25 1 Utcabútorok, ping pong asztalok 

J5/11 1 Mesekert Játszótér 15260 

J6/9 1 Kaviccsal szórt sétány 

J7/1 1 Térkő burkolatú bekötő út 

J8/4 1 Életnagyságú Társasjáték 15259 

Összesen: 8 db   

 

 

 

 

 

 

 

4. A megfigyelt területek: Sóstó-Gyógyfürdő (Állatpark előtti parkoló, szökőkút) 

Elhelyezkedés db megfigyelt terület 

Aqurius Élményfürdő főbejárata 1 db fix 
kamera 

Új szökőkút   

Sóstó Parkfürdő területe 1 db fix 
kamera 

A szökőkút melletti parkrész, a gépészeti lejáró résszel 

A szökőkút melletti torony 1 db fix 
kamera 

A torony bejárata és annak belső része 

Állatpark főbejárata oszlopon 2 db fix 
kamera 

Állatpark előtti parkolók 

Kemecsei út-Korányi Frigyes utca 
kereszteződés új oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Kereszteződés, Kemecsei út 

Összesen 7 db  

5.A megfigyelendő területek: Belváros 

Rákóczi utca 1. 1db Forgó 
kamera 

Hősök tere 

Platán Gyógyszertár 1db Forgó 
kamera 

Hősök tere, Jókai tér, Nagy Imre tér 

Rákóczi utca-Kossuth utca sarok 4db Fix 
kamera 

Rákóczi utcát két irányba-Kossuth utcát két irányba 
rendszámfelismerő 

Dob utca 2db Fix 
kamera 

Holokauszt emlékmű és játszótér mellette 

Rákóczi utca- Búza tér Sarok 2db Fix 
kamera 

Rákóczi utcát két irányba 

Búza tér 2 sz. (Nox, Unicum) 2db Fix 
kamera 

Búza teret két irányban 

Művelődési Központ 1 db Fix 
kamera 

integrált játszótér 

Országzászló tér park új oszlopon 1 db fix 
kamera 

Országzászló tér-Zrínyi Ilona utca kereszteződése, a volt bank 
előtti okospaddal 



Bethlen G utca-Kossuth tér sarok 
Városháza épültének a falán 

1 db fix 
kamera 

okososzlop, Zrínyi utca sétáló  

Városháza erkélye alatt 2 db fix 
kamera 

Kossuth tér a Városháza előtt 

Kossuth téri park keleti oldalán új oszlopon 2 db fix 
kamera 

Római katolikus   templom előtti teret a szökőkúttal 

OTP előtt a várost bemutató makettnél új 
oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Dózsa Gy. utca a Korzó felé, illetve a Bocskai utca felé 

 Kossuth tér a Városháza épületének a 
falán 

1 db fix 
kamera 

OTP előtti területet az okososzloppal 

Béke ház falán 1 db fix 
kamera 

Korzó előtti területet az okospaddal     

villamos nyugati oldalára felszerelve 2 db fix 
kamera 

Hősök terén átvezető sétányt mindkét irányban 50 métert. 
 

villamos nyugati oldalára felszerelve 2 db fix 
kamera 

a villamos és a közút közötti parkosított területet figyeli 
mindkét irányban 50 métert. 
 

Hősök tere nemzeti összetartozás 
emlékműve 

2 db fix 
kamera 

Nemzeti összetartozás emlékműve, Hősök tere sétány 
okospad  

Bethlen G. utca-Egyház utca kereszteződés 3 db fix 
kamera 

Bethlen G. utca két irányba, Egyház utca parkoló 

Szabadság tér 2 db fix 
kamera 

Szabadság tér, Krúdy ház mellett 

Samassa tér 1 db fix 
kamera 

Könyvtár előtti terület 

Vay Ádám krt.-Hunyadi utca kereszteződés 
2db új oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Teljes kereszteződés 

Keskeny utca 14  új oszlopon 1 db fix 
kamera 

Univerzum mögötti parkoló 

Körte utca új oszlopon 1 db fix 
kamera 

Körte utca-Nyár utca kereszteződés felé 

Sarkantyú utca 2 db új oszlopon 2 db fix 
kamera 

Kondipark, Krúdy gimn. előtti tér 

Árok utca belső társasház tetején 2 db fix 
kamera 

játszótér 

Széna tér mérőállomás tetején 1 db fix 
kamera 

mérőállomás környéke, kondipark 

Sólyom utca-Sólyom köz kereszteződés új 
oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Sólyom utca-Sólyom köz közötti tér 

Tavasz utca 9 új oszlopon 2 db fix 
kamera 

Selyem utca felé-Zene Iskola parkoló 

Bethlen G. utca-Mező utca kereszteződés 
2 db új oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Teljes kereszteződés 

Összesen: 50 db  

 
6.A megfigyelendő területek: Jósaváros 
Korányi út- Ferenc körút Sarok 1db Forgó 

kamera 
Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két 
irányban 

Ungvár stny. 1.sz 1db Forgó 
kamera 

Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz 

Ungvár stny. fedett rész 1db Forgó 
kamera 

Ungvár stny. fedett rész alatti terület 

Ungvár sétány 1-től nyugatra új oszlopon 2db Fix 
kamera 

Ungvár sétány 1 épület, Május 1 tér parkoló 

Korányi út-temető bejárat 1db Forgó 
kamera 

Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető 

Korányi út- Eperjes út Sarok 1db Fix 
kamera 

Korányi utat- a Bánki Isk. irányába 

Garibaldi utca 43. 3db Fix 
kamera 

a Garibaldi utcát két irányban- a sétányt a Robinson domb 
irányába 



Sóstói út Tölgyes Panzió 1db Fix 
kamera 

Sóstói utat az Egyetem irányába 

Ószőlő utca-Etel Köz sarok 2db Fix 
kamera 

Ószőlő utcát 2 irányba 

Tas utca- Ószőlő utca sarok 2db Fix 
kamera 

Tas utca- Kond utca irányába 

Sóstói út-Ferenc krt. sarok 1db Fix 
kamera 

Sóstói utat a Stadion irányába 

Ószőlő utca - Csaló köz 2db Fix 
kamera 

Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca irányába 

Korányi utca - Kosbor utca körforgalom 1db Forgó 
kamera 

Korányi utcát- a Bánki Isk. irányába-a Korányi utcát a Temető 
irányába 

Május 1 tér 11 szám épülete 2db Fix 
kamera 

Robinson domb játszótér, csúszda 

Gádor Béla köz új oszlopon 2 db fix 
kamera 

Gyógyszertár előtti terület, Orvosi rendelő melletti terület 

Korányi F-utca-Kalevala stny kereszteződés 
új oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Kalevala sétány, Korányi utca Kemecsei út felé 

Fehér Gábor utcai játszótér északi oldala új 
oszlopon 

1 db fix 
kamera  

Fehér Gábor utcai játszótér 

Összesen: 26 db  

7.A megfigyelendő területek: Örökösföld 

Fazekas János tér 7 3db Fix 
kamera 

Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös 
üzletház felé 

Fazekas János tér 15 3db Fix 
kamera 

Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér 

Fazekas János tér 24 4db Fix 
kamera 

Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, Fazekas 
János térre vezető utat 

Bocskai utca - Család utca kereszteződés 4db Fix 
kamera 

Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak 

Fazekas János tér Móra Ferenc isk. 
tornaterme 

1db Fix 
kamera 

Fazekas János téren átvezető járda 

Lobogó utca 1-11 3db Fix 
kamera 

Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló 

Összesen 18 db  

8.A megfigyelendő területek: Érkert 
Árpád utca 49 előtt 1db Fix 

kamera 
Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz 

Móricz Zsigmond utca-Simai út sarok 4db Fix 
kamera 

a kereszteződést mind a négy irányba 

Debreceni út - Váci Mihály utca 
kereszteződés 

4db Fix 
kamera 

Rendszám felismerés 

Árpád utca 4-6.sz. 2db Fix 
kamera 

A rendőrőrs mögötti játszótér 

Toldi utca 68.sz. 2db Fix 
kamera 

Toldi utca 68. első bejárat és a mellette lévő játszótér az 
Érpatak mellett 

Toldi utca-Lehel utca sarok 2db Fix 
kamera 

Érpatak hídját, Toldi utcát 

Vécsei utca-Toldi utca sarok 2db Fix 
kamera 

Toldi utcát az Arany János utca felé, Vécsei utcát a Deák utca 
felé 

Toldi utca 66.sz. 2db Fix 
kamera 

Toldi utca 66. hátsó bejárat és a mellette lévő iskola bejárata 

Vécsei utca-Deák Ferenc utca sarok 2db Fix 
kamera 

Vécsi utcát a Peti Teázó felé, Vécsei utcát a Toldi utca felé 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat 
Simai út felől 

1db Fix 
kamera 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli bejáratát 

Állomás tér MÁV állomás északi fala 2 db fix 
kamera 

kerékpártároló és környezete 



Árpád utca utca 79 új oszlopon 1 db fix 
kamera 

játszótér 

Összesen 25 db  

9.A megfigyelendő területek: Huszártelep 
Móricz Zsigmond utcai aluljáró bejárat 
Huszár tér felől 

1db Fix 
kamera 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró Huszár sor felőli bejáratát 

Dália utca vége buszforduló 2db Fix 
kamera 

Dália utca végé a buszforduló és az összekötő utat a Viola utca 
felé 

Orgona utca vastelep előtt 2db Fix 
kamera 

Orgona utcai "S"kanyar felé, Orgona utcát vége felé 

Orgona utca-Gyöngyvirág utca sarok 2db Fix 
kamera 

Orgona utcát eleje felé-Gyöngyvirág utcát a vége felé 

 
Bottyán utca 1.sz. 

2db Fix 
kamera 

 
A vasút felé, az utcán végig a tó utca felé 

 
Huszár tér Y kereszteződés 

3db Fix    
kamera 

A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Huszár teret a Dália utca felé, 
a Huszár teret az aluljáró felé. 

 
Viola utca 33. 

 
2db Fix 
kamera 

 
A Viola utcát a 21. sz. irányába és az összekötő utat a Dália 
utcai buszforduló felé 

Viola utca 21. 2db Fix 
kamera 

A Viola utcát a 11. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz irányába 

Viola utca 11. 2db Fix 
kamera 

A Viola utcát a 21. sz. irányába és az Huszár tér felé 

Huszár téri ABC 1db Fix 
kamera 

A Huszár téri új sportpályát és játszóteret 

Bottyán-Dália-Kinizsi utca kereszteződés 
saját oszlopon 

3 db fix 
kamera Bottyán utcát két irányba, Kinizsi utca 

Dália utca 9-11 sz. között saját oszlopon 2 db fix 
kamera Dália utcát két irányban 

Dália utca 1 Bölcsőde előtt saját oszlopon 3 db fix 
kamera 

Dália utcát kétirányba, Dália utca 12 és a Huszár tér 11 közötti 
terület 

Huszár téri ABC tetején 1 db fix 
kamera Viola utca 1 -3 szám közötti terület 

Huszár téri salakos sportpálya dél-nyugati 
sarkán saját oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Viola utca 3 - 5 sz. közötti területet, illetve a sportpályától dél-
nyugatra eső terület 

Viola utca 3-5 között saját oszlopon 2 db fix 
kamera Viola utcát két irányba 

Orgona utca-Orgona köz sarok 3 db fix 
kamera Orgona utcát két irányba, Orgona köz 

Összesen 35 db  

10. A megfigyelendő területek: Bessenyei tér, Benczúr tér 

Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

játszótér és környezete 

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon 
acéloszlop 

1 db fix 
kamera 

okospad és környezete 

Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon 
acéloszlop 

1 db fix 
kamera 

Benczúr szobor és környezete 

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

Bessenyei szobor és környezete 

Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület 

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

Krúdy szobor és környezete 

Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület 

Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

szökőkút és környezete 

Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop 1 db fix 
kamera 

Szinház utca irányába eső terület 

Összesen 9 db  



11. A megfigyelendő területek: Bujtosi Városliget 

Bujtosi tópart kelti oldal 2db Fix Streetball-pálya, játszótér 

Belső körút és pihenő parkolója 
bejáratának kereszteződése 

1 db fix 
kamera 

parkoló bejárata, kerékpártároló 

Bujtosi tó északkeleti sarka 1 db fix 
kamera 

A tó keleti parti sétánya és futópályája 

Anyag utca a félsziget bejárata a híd előtt 1 db fix 
kamera 

A tó nyugati oldalán lévő pihenőpark és stég 

A mosdó déli oldalán 1 db fix 
kamera 

tűzrakóhelyek, kondipark 

A mosdó északi oldalán 1 db fix 
kamera 

streetballpálya, játszópark, okospad 

Bujtosi tó félsziget 4 db fix 
kamera 

Nyíregyháza installáció, tűzrakó helyek 

Összesen 11 db  
 
12. Megfigyelet területek: Oros, Borbánya, Kistelekiszőlő, Butyka, Malomkert, Kertváros 

Szent István utca kórház előtti zebránál 2 db fix 
kamera Gyalog és kerékpát út buszmegálló felé, Kórház főbejárata felé 

Szántó Kovács J. utca két épülete 2 db fix 
kamera Játszótér, kondipark, futókör 

Rozsrétszőlő Rozstelek-Fenyő utca 
kereszteződés 

2 db fix 
kamera Rozstelek utcát két irányba 

Oros, Fő utca-Takarék köz kereszt 2 db fix 
kamera Fő utca ÁBC felé, Takarék köz Óvoda felé 

Alma-Bazsalikom utca kereszteződés 2 db fix 
kamera Játszótér, Alma utca Iskola felé 

Kállói út-Tünde utca körforgalom 2 db fix 
kamera Kállói út két irányba 

Móricz Zs. Ált iskola épülete 2 db fix 
kamera Játszótér, kondipark 

Butykai Közösségi ház belső udvara 2 db fix 
kamera Játszótér, kondipark 

Lejtő-Kisdiófa utca sarok 2 db fix 
kamera Kisdiófa utca két irányba 

Kert utca-Laktanya utca kereszteződés új 
oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Kert utca két irányba 

Derkovits utca-Dugonics utca sarok új 
oszlopon 

2 db fix 
kamera 

Derkovits utca Bottyán utca felé-Dugonics utca Szakképzési 
Centrum felé 

Összesen:  22 db  

 
13. A Megfigyelendő területek: Tiszavasvári úti Military és KRESZ park 
KRESZ park észak-nyugati sarok 
közvilágítási oszlopon 

2 db fix 
kamera 

A parkhoz vezető sétányt északi és déli irányba 

KRESZ park északi oldala közvilágítási 
oszlopon 

2 db fix 
kamera 

A KRESZ parkot dél-nyugati és dél-keleti irányba  

KRESZ park észak-kelet sarok közvilágítási 
oszlopon 

2 db fix   
kamera 

KRESZ parkot déli irányba, a KRESZ park északi oldalán lévő 
sétány 

A KRESZ park és a Military park között 
közvilágítási oszlopon 

2 db fix 
kamera 

KRESZ parkot és Military parkot 

A park nyugati oldalán lévő sétányon 
közvilágítási oszlopon 

3 db fix 
kamera 

A sétány északi és déli irányba, valamint a Military parkot 
keleti irányba 



 Military park dél-nyugati sarok 
közvilágítási oszlopon 

1 db fix 
kamera 

Military parkot észak-keleti irányba 

Mosdó nyugati és keleti bejáratánál 2 db fix 
kamera 

a mosdó két bejárata előtti sétányt     

Tűzrakóhelyek saját oszlopon 2 db fix 
kamera 

Tűzrakó helyeket 

Összesen:      16 db   

 
14. A Megfigyelendő területek: Mák utcai kiserdő 
A játszótér észak-nyugati sarka 
közvilágítási oszlopon 

1 db fix 
kamera 

játszóteret délkeleti irányba 

A játszótér délkeleti sarka közvilágítási 
oszlopon 

1 db fix 
kamera 

játszóteret északnyugati irányba  

A játszótér délnyugati sarka közvilágítási 
oszlopon 

1 db fix 
kamera 

játszóteret északkeletii irányba 

A játszótér észak-keleti sarka közvilágítási 
oszlopon 

1 db fix 
kamera 

játszóteret délnyugati irányba 

Összesen: 4 db  
 
 
 
 
1. A Megfigyelendő területek: Nyírszőlős 
Szőlőskert utca-Kollégium utca 
kereszteződés új oszlopon 

2db fix 
kamera 

Szőlőskert utcát nyugati és keleti irányba, valamint a 
kereszteződést 

Arany János Gimnázium és Általános Iskola 
tornatermének Kollégium utcai falán 

1 db fix 
kamera 

Kollégium utcát a tornateremtől északra 

Sportpálya déli oldalán lévő világítási 
oszlopon 

3 db fix 
kamera 

délnyugati irányba a játszóteret és a mosdót, déli irányba a 
játszóteret és a filagóriát, északi irányba a streetball pályát és 
sportpályát. 

Összesen: 6 db  

14.  1. ütemben 2002-ben és 2008-ban telepített kamerák 
 

 

Arany János utca Állomás tér sarok 
közvilágítási oszlopon 1 db forgó 

Arany János utca Szarvas utca     felé, Állomás tér 

Szarvas utca-Kígyó utca körforgalom 
közvilágítási oszlopon 1 db forgó Szarvas utca két irányba, Arány János utca állomás felé, Kígyó 

utca 
Búza téri piaccsarnok előtt saját oszlopon 1 db forgó Piaccsarnok előtti terület, Rákóczi utca két irányba 
Rákóczi utca-Búza utca sarok saját oszlopon 1 db forgó Búza téri nagy parkoló, Búza utca, Rákóczi utca két irányba 
Móricz Zsigmond utca a Debreceni úti 
felüljárónál közvilágítási oszlopon 1db forgó 

Móricz Zs. utca, Debreceni úti felüljáró 

Petőfi utca-Széchenyi utca sarok, Park 
üzletháznál közvilágítási oszlopon 1 db forgó Petőfi utca-Széchenyi utca kereszteződés 

Petőfi téri autóbuszállomás területén 
közvilágítási oszlopon 2 db forgó Autóbuszállomás területe 

Vasútállomás előtti gombasornál 
közvilágítási oszlopon 1 db forgó Vasútállomás előtti autóbuszmegálló, Állomás téri gombasor 

Vasútállomás főbejárata felett épület falán 1 db forgó Vasútállomás főbejárata előtti terület, állomás tér 

Vasútállomás utas váróterem épület falán 1 db forgó 
váróterem területe 

Vasútállomás 1-es vágány 1 db forgó peront két irányba 



Összesen: 12 db   

Mindösszesen: 291 db  

 
 

 

 


