
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

23/2016.(X.28.) 
önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet mellékiete 
helyébe jelen rendelet mellékiete lép. 

2. § E rendelet 2016. november l-jén lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti. 

Nyíregyháza, 2016. október 27. 

~!lÍv-D-- La 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

E rendeletet 2016. október hó 28. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2016. október 28. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

http:23/2016.(X.28


Melléklet: a közterületi térfigyelő rendszerrő l szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelethez 

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Központi Park, Tó körüli sétány) 

Kamera típusa Kamera helye és az általa megfigyelt terület 

Kamera azonosító Fix kamera 
(2,0 MP IP) 

utcanév Helyrajzi 
szám 

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria 

Kl 1 melletti oszlopról a Pizzéria előtti 15087/1 
sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria 

K2 1 melletti oszlopról a Kádfürdő keleti 15087/1 
homlokzatáva l párhuzamosan futó 
sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. 
K3 1 hátsó részénél levő oszlopról a szigetre 15087/2 

vezető híd északi hídfőjénél nyugati 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. 
K4 1 hátsó részénél levő oszlopról a szigetre 15087/2 

vezető híd északi hídfőjénél keleti 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg) 

Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. 
KS 1 hátsó része - Vegyszertároló sarkánál 15087/2 

l évő oszlopról észak-nyugati irányba 
futó sétányszakaszt figyeli meg) 

K6 1 
Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti 
lépcső - Élményf. hátsó része  15087/2 
Vegyszertároló sarkánállévő oszlopról 
dél-keleti irányba futó sétányszakaszt 
figyeli meg, rálátással a vízparti 
lépcsőre) 

Csónakázó és szabadidős tó  fastég 
K7 1 melletti oszlopról északi irányba futó 15087/2 

sétányszakaszt figyeli meg 
Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos 

K8 1 híd) - fastég melletti oszlopról déli 15087/2 
irányba futó sétányszakaszt figyeli meg 
rálátással a tervezett Igrice híd nyugati 
hídfőjé re 

Kg 1 
Csónakázó és szabadidős tó
lépcsőzetes stéget és a mellette futó 15087/2 
sétányszakaszt figyeli meg északi 
irányba 

Csónakázó és szabadidős tó 

Kl0 1 lépcsőzetes stéget és a mellette futó 15087/2 
sétányszakaszt figyeli meg déli irányba 



Kll 1 

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

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

15087/2 

15087/2K12 1 

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 csomópont jában 
lévő oszlopról északi irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg a Kádfürdő 
irányába 

15083/2 

K23 1 
Központi park északi csomópont jában 
lévő oszlopról keleti irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg 

15083/2 

K24 1 
Központi park északi csomópont jában 
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 csomópont jánál lévő 
oszlopról észak-nyugati irányba futó 
sétányszakaszt figyeli meg 

15083/2 

K27 1 
Központi park csomópont jánál 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 36db 



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 II 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 IIC" jelű Kiszolgáló épület előtti 
sétányon lévő oszlopról északi 
irányba futó sétányszakaszt figyeli 
meg 

15099 

Összesen: 6 db 

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszó park) 

Kamera Azonosító / 
Térvilágítási oszlop jele 

Kamera típusa Megfigyelt Terület 

Fix kamera (db) Utcanév Helyrajzi szám 

Jl/19 1 Kosárlabda pálya 15261 

J2/23 1 Kosárlabda pálya 

J3/15 1 Kosárlabda pálya 

J4/25 1 Utca bútorok, ping pong asztalok 

JS/ll 1 Mesekert Játszótér 15260 

J6/9 1 Kaviccsal szórt sétány 

J7/1 1 Térkő burkolatú bekötő út 

J8/4 1 Életnagyságú Tá rsasjáték 15259 

Összesen: 8 db 



Elhelyezkedés db Figyelt terület 

Belváros 

Rákóczi utca 1. 
ldb Forgó 

kamera 
Hősök tere 

Platán Gyógyszertár 
ldb 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 

Rákóczi utca-Kossuth utca 

sarok 

4db Fix 

kamera 
Rendszám felismerés 

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 

Összesen: 17 db 

Jósaváros 

Korányi út- Ferenc körút Sarok 
ldb Forgó 

kamera 

Korányi utat- a Volán irányába és a Ferenc körutat két 

irányban 

Ungvár stny 1.sz 
ldb Forgó 

kamera 
Robinson dombot-Ungvár stny.-Korányi köz 

Ungvár stny fedett rész 
ldb Forgó 

kamera 
Ungvár stny. fedett rész alatti terület 

Korányi út-temető bejárat 
ldb Forgó 

kamera 
Korányi úti piac, Korányi utca- Északi temető 

Korányi út- Eperjes út Sarok 
ldb Fix 

kamera 
Korányi utat- a Bánki Isk. irányába 

Garibaldi utca 43. 
3db Fix 

kamera 

a Garibaldi utcát két irányban- a sétány t a Robinson 

domb irányába 



Sóstó i út Tölgyes Panzió 

Ószőlő-Etel Köz sarok 

Tas utca- Ószőlő sarok 

Sóstói út-Ferenc krt. sarok 

Ószőlő utca - Csaló köz 

Korányi utca - Kosbor utca 

körforgalom 

Debreceni út - Váci Mihály utca 

kereszteződés 

Összesen: 

Örökösföld 

Bujtosi tópart 

Fazekas János tér 7 

Fazekas János tér 15 

Fazekas János tér 24 

Bocskai utca - Család utca 

kereszteződés 

Fazekas János tér Móra Ferenc 

isk. tornaterme 

Lobogó utca 1-11 

Összesen 

ldb Fix 

kamera 

2db Fix 

kamera 

2db Fix 

kamera 

ldb Fix 

kamera 

2db Fix 

kamera 

ldb Forgó 

kamera 

4db Fix 

kamera 

21 db 

2db Fix 

kamera 

3db Fix 

kamera 

3db Fix 

kamera 

4db Fix 

kamera 

4db Fix 

kamera 

ldb Fix 

kamera 

3db Fix 

kamera 

20db 

Sóstói utat az Egyetem irányába 

Ószőlő utcát 2 irányba 

Tas utca- Kond utca irányába 

Sóstói utat a Stadion irányába 

Erdei tornapálya irányába- Ószőlő uta a Tas utca 

irányába 

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


Temető irányába 


Rendszám felismerés 

Streetball-pálya, játszótér 

Fazekas János tér Gomba butiksor, Család utca Örökös 

üzletház felé 

Törzs utca, buszpályaudvar, Fazekas János tér 

Semmelweis utcai Óvoda, Fazekas János téri Óvoda, 


Fazekas János térre vezető utat 


Bocskai, Nagyvárad, Család, Orosi utak 

Fazekas János téren átvezető járda 

Lobogó utca bevezető szakasza, hátsó parkoló 



Érkert 

Árpád utca 49 előtt 
ldb Fix 

kamera 
Árpád utcai Óvoda és előtte az útszakasz 

Móricz Zsigmond utca-Simai út 

sarok 

4db Fix 

kamera 
a kereszteződést mind a négy irányba 

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 

ldb Fix 

kamera 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró Simai út felőli 

bejáratát 

Összesen 18 db 

Huszár telep 

Móricz Zsigmond utcai aluljáró 

bejárat Huszár tér felől 

ldb 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 l .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 ll. 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 ll. sz. irányába, a Viola utcát a 33. sz 

irányába 

Viola utca ll. 
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 

Összesen 19 db 

Mindösszesen 145 db 



Általános indokolás 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 

22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 


23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelethez 


A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-felügyelet 
üzemeltethet. A létrehozandó közterületi térfigyelő rendszert önkormányzati rendeletben kell 
szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell - többek között-, hogya kamerák hol helyezkednek 
el, milyen területet figyelnek meg. 

Részletes indokolás 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 

22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 


23/2016. (X.28.) önkormányzati rendelethez 


1.§-hoz 

Nyíregyháza város meghatározott közterületein elhelyezett térfigyelő kamerák helyét és a megfigyelt 
területet jelöli ki. 

2.§-hoz 

A rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját határozza meg. 


