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Józsefvárosi térfigyelő rendszer 21. db. új térfigyelő kamera helyének kijelölése

Sor 
szám

Belső 
sorszám Helyszin és a telepítés rövid indoklása

1 1

Üllői u. -Delej u. kereszteződése
A kamera szükségességét a gépjárműfeltörések megelőzése alapozza meg. A 
közelben lévő Heim Pál gyermekkórházba érkezők, általában nem fordítanak kellő 
figyelmet a gépjárműveikben hagyott értékekre. Fontos, hogy a kamera mind az 
Üllői u. vonalát, mind pedig a Delej u. vonalát a lehető legnagyobb területen 
belássa.

2 2

Diószeghy S. u. -Korányi S. u. kereszteződése

A Diószeghy S. u. bűnügyi, - valamint a Korányi S. u. prostitúciós fertőzöttsége 
szükségessé teszi a kamera kihelyezését. A kamerának a lehető legnagyobb 
területet kell belátni a Korányi S. valamint a Diószeghy  S. utcából, annak is a 16-
24 számig eső részéről.

3 3

Kálvária tér - Dankó u. kereszteződése
A kamera szükségességét a közterületi bűncselekmények, valamint az ismételten 
megjelenő prostitúciós tevékenység megelőzése alapozza meg. A kamera 
kihelyezésének optimális helyszíne a Dankó u. páros oldalán az utolsó épület sarka, 
tekintettel arra, hogy így biztosítható a rálátás mind a Kálvária térre, mind pedig a 
Dankó utcára.

4 6

Bláthy O. u. - Rezső tér kereszteződése / vagy Györffy I. u.  Rezső tér 
kereszteződése
A kamera felszerelésének optimális helyszíne, a Bláthy O. u. 10. szám Rezső tér 
felé eső része, tekintettel arra, hogy így beláthatóságot biztosít mind a Rezső tér, 
mind pedig a Bláthy o. u. irányába. A kamera szükségességét szintén a gépjármű 
feltörések megelőzése, valamint a környéken található nemesfém és drágakő 
forgalmazó üzletek működése alapozza meg. 

5 7

Korányi S. u. - Ludovika tér ( a Természettudományi Múzeum feljáratával szemben)

A környék prostitúciós fertőzöttsége szükségessé teszi kamera kihelyezését. 
Tekintettel arra, hogy a környékre jellemző a prostitúciós tevékenység, így ennek 
visszaszorítása érdekében fontos, hogy a kamera mind a Korányi S. utcából, mind 
pedig a Ludovika tér parkos részéből a lehető beláthatóságot biztosítson. 

6 8

Diószeghy S. u. -Kálvária tér 

A kamera kihelyezésének optimális  helyszíne a Diószeghy S. u. 1. számú épület 
sarka, tekintettel arra, hogy így biztosítható a rálátás  mind a Kálvária térre, a 
Diószeghy S. utcára, valamint a Csobánc utcára.

7 10

Lujza u. - Teleki tér kereszteződése
A kamera szükségességét a közterületi bűncselekmények  megelőzése alapozza 
meg.  Optimális elhelyezés (többi kamera figyelembe vétele) esetén mind a Lujza 
utca, mind pedig a Teleki tér teljes területére biztosított  a térfigyelős lefedettség.  
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8 11

Kálvária u. - Illés köz kereszteződése

A kamera szükségességét a gépjárműfeltörések, valamint a közterületi 
bűncselekmények megelőzése alapozza meg. Fontos a beláthatóság a Kálvária u. 
teljes vonalára, valamint az Illés közre.

9 12
Múzeum Krt. - Bródy S. u. kereszteződése

A kamera kihelyezése során figyelemmel kell lenni , hogy rálátása legyen a 
Múzeum Krt.-ra, valamint a Bródy S. u.-ra.

10 13

Rezső tér - Batsányi u. kereszteződés

A kamera szükségességét a gépjárműfeltörések megelőzése alapozza meg. A 
közelben lévő Heim Pál gyermekkorházba érkezők, általában nem fordítanak kellő 
figyelmet a gépjárműveikben hagyott értékekre. Fontos, hogy a kamera mind a 
Batsányi u. vonalát, a Delej u. vonalát, valamint a Rezső teret belássa.            

11 14

Lósy I. utca (Molnát Ferenc tér)

A kamera szükségességét a gépjárműfeltörések, valamint a közterületi 
bűncselekmények megelőzése alapozza meg.  A kamera optimális elhelyezése 
esetén rálátást biztosít a Lósy I. utcára, valamint a Molnár F. térre.

12 15

Százados u. - Hős u. kereszteződése

A kamera szükségességét a gépjárműfeltörések, valamint a közterületi 
bűncselekmények megelőzése alapozza meg. A kamera elhelyezésének pontos 
helyszíne nem meghatározható, figyelemmel kell lenni a Százados u. vonalára, 
valamint a Hős u.-i kereszteződésnél lévő parkoló területre.

13 16

Golgota tér

A kamera szükségességét a közterületi bűncselekmények  megelőzése, valamint az 
illegális szemételhelyezés megakadályozása alapozza meg. A kamera kihelyezését 
úgy kell megoldani, a GANZ épületének falánál, hogy a lehető legnagyobb terület 
belátható legyen a Golgota térből.

14  

Futó utca 116/b épületen

A kamerát a most épülő Corvin sétányba és környékére szükséges telepíteni, az épülő 
Corvin sétány és környezetében kialakításra kerülő üzletek, utcák közösségi terek 
közbiztonságának növelése érdekében.

15  

Futó utca 116/a épületen

A kamerát a most épülő Corvin sétányba és környékére szükséges telepíteni, az épülő 
Corvin sétány és környezetében kialakításra kerülő üzletek, utcák közösségi terek 
közbiztonságának növelése érdekében.

16  

Corvin sétány Fortuna ház
A kamerát a most épülő Corvin sétányba és környékére szükséges telepíteni, az épülő 
Corvin sétány és környezetében kialakításra kerülő üzletek, utcák közösségi terek 
közbiztonságának növelése érdekében.
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17  

Corvin sétány City Garden épület

A kamerát a most épülő Corvin sétányba és környékére szükséges telepíteni, az épülő 
Corvin sétány és környezetében kialakításra kerülő üzletek, utcák közösségi terek 
közbiztonságának növelése érdekében.

18  

Leonardo da Vinci utca Ideiglenes kamera 1

 A kamerát ideiglenesen telepített oszlopokra, az építési területen célszerű elhelyezni.

19
 

Leonardo da Vinci utca Ideiglenes kamera 2

 A kamerát ideiglenesen telepített oszlopokra, az építési területen célszerű elhelyezni.

20
Szeszgyár u. – Csobánc utca sarka

Belátható legyen a teljes kereszteződés – Baross u., Diószeghy, Visi I. utcák 

21
Fiumei út – Gázláng utca sarok

Lássa az Országos Baleseti Intézetet és annak környezetét
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