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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén a közterületek térfigyelő
kamerákkal történő megfigyelése 2001 óta folyamatosan bővül. A térfelügyeleti rendszer 4
kamerával indult (Szentháromság tér. Hilton és Tárnok utca), amely az évek folyamán a
fejlesztéseknek köszönhetően 31-re bővült. A 2021. évben megindított beszerzési eljárás
eredményeképpen jelenleg további 9 helyszínen kerülnek felszerelésre térfigyelő kamerák.
A 2001 és 2017 között kizárólag a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságán figyelték a térfigyelő
kamerákat azonban 2016. évben uniós pályázat részeként kialakításra került egy önkormányzati
operátori központ a Pauler utca 13. szám alatt, amely 2017. áprilisában kezdte meg a működését. A
térfelügyeleti rendszer hasznossága a gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének a növelése, a jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a
rendőrség bűnüldöző tevékenységét is segíteni tudtuk. Általánosságban elmondható, hogy jelentős
mértékben javult kerületünk közrendje és közbiztonsága. Mindezek mellett és mindezek miatt
szükséges a térfigyelő kamerák számának további növelése.
A hatályos jogi szabályozás alapján térfigyelő kamerarendszereket a rendőrség illetve a közterület
felügyelet üzemeltethet.

A közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) bekezdése
alapján, a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján a képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a
képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget,
valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának
honlapján közzéteszi.
A térfelügyeleti rendszer telepítésére és bővítésére a fedezet a 2022. évi költségvetésben br. 75
millió forint összegben tervezésre kerül.
A térfigyelő kamerák helyszíneinek meghatározását követően kerülhet sor az egyes helyszíneken a
telepítés műszaki feltételeinek vizsgálatára valamint a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás alapjául
szolgáló indikatív árajánlatok beszerzésére is.
A felmerülő lakossági igények alapján, az alábbi helyszíneken történő térfigyelő kamera elhelyezésre
érkeztek javaslatok a T. Képviselőktől:
-

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
Czakó utcai Sport - és Szabadidő Szabadidőközpont

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője 2021. év októberében ismételten javaslatot tett
térfigyelő kamerák telepítésére új helyszíneken. Az általa preferált helyeken történő kamera telepítés
elsődleges céljaként a bűnmegelőzést valamint a közbiztonság javítását jelölte meg a
Kapitányságvezető Úr.
A Rendőrség által javasolt helyszínek az alábbiak:
-

Palota út a Fehérvári kapunál
Bécsi kapu tér
Táncsics Mihály út 11
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
Corvin tér
Bem rakpart - Halász utca kereszteződés
Hunyadi út - Jégverem utca kereszteződés
Toldy Ferenc utca 25
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
Logodi utca 1
Lovas utca 15
Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
Gellérthegy utca 13
Döbrentei utca 10
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
Hegyalja út - Sánc utca kereszteződés
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
Apród utca - Attila út kereszteződés
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
Hegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés

A térfigyelő kamerák telepítésére, figyelemmel arra, hogy a költségvetésben szerepel ilyen jellegű
beruházásra előirányzat a helyszínek meghatározását követően kiírásra kerülő beszerzési eljárás
lefolytatását követően haladéktalanul sor kerülhet.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) KT határozata
A térfelügyeleti rendszer bővítése a 2022. évben
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben a térfelügyeleti
rendszer bővítését szolgáló térfigyelő kamerák telepítésére irányuló szándékot - a 2022. évi
költségvetési rendeletben biztosított fedezet _ br. 75. millió forint erejéig
- az alábbi
helyszínekre hagyja jóvá az itt meghatározott sorrendben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Palota út a Fehérvári kapunál
Bécsi kapu tér
Táncsics Mihály út 11
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
Corvin tér
Bem rakpart - Halász utca kereszteződés
Hunyadi út - Jégverem utca kereszteződés
Toldy Ferenc utca 25
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
Logodi utca 1
Lovas utca 15
Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
Gellérthegy utca 13
Döbrentei utca 10
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
Hegyalja út - Sánc utca kereszteződés
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
Apród utca - Attila út kereszteződés
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
Hegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l) JAVASLAT

1.

melléklet: térfigyelő kamerák elhelyezkedése

