
Hrsz. Kamera pontos helyszíne, elhelyezése A megfigyelt terület Db

0970 Fürdő u. végén a vízmű telep épületén Fürdő u.- Hőforrás utca kereszteződése 1

2826  Köztársaság tér 16. Mozi épületén
Köztársaság tér északi része, Kossuth 

utca eleje
1

4812\2  Bocskai utca 22. előtti közvilágítás oszlopon
Bocskai utca 12 - 28, és Szeles tér 1. 

előtti rész
1

3511
Kisfaludy u.-Nikodémusz u. sarok közvilágítás 

oszlopon
Kisfaludy u.és Nikodémusz u. 

kereszteződése 
1

3599 Irányi u. 4. Városi Sportcsarnokkal szemben Sportcsarnok és környéke 1

3506 Köztársaság tér 4. kollégium homlokzatán Köztársaság tér déli része 1

2832\11
Mártírok u.-Ady Endre krt. lakótelep 

játszóterén közvilágítás oszlopon
Mártírok u.-Ady Endre krt. lakótelep 

játszótere, belső udvar
1

4953
Hunyadi u.- Óvoda u. sarok közvilágítás 

oszlopon
Hunyadi u.2 - 4. Óvoda u. vége, Iskola 

utca eleje
1

3395
Köztársaság tér - Dorogi u. sarok  közvilágítás 

oszlopon
Körforgalom és környéke 1

2806 Kossuth u. 13. előtt közvilágítás oszlopon
Kossuth utca,Városi Rendelő előtti 

terület
1

3395
Dorogi u.- Mártirok u. sarok közvilágítás 

oszlopon
Dorogi u.- Mártirok u. - Nikodémusz u. 

kereszteződése és környéke
1

0970 Fürdő u. végén a vízmű telep épületén Fürdő u.- Hőforrás utca kereszteződése 1

5381
Fürdő u. 7. Fürdő bejáratával szemben 

oszlopon
Fürdő u. a Városi Strandfürdő előtti 

terület
1

3701
Bocskai u.-Szabó Dezső u. kereszteződés 

távvezeték oszlopon
Bajcsy-Zs. utca, a MÁV állomás előtti 

terület
1

33696 Dorogi u. 78. előtti közvilágítás oszlopon Dorogi u. buszmegállók és környéke 1

5167\2 Jókai u 41. előtti közvilágítás oszlopon Jókai u. buszmegállók és környéke 1

1889\2            

2364

Liliom u. 2. előtti közvilágítás oszlopon és az 
ingatlan melletti oszlopon. 

Buszforduló, Köztemető parkoló bejárat 
és környéke

1                                   

1

2539                

2781                  

2540

Nyíregyházi u. - Kossuth u. kereszteződésében 
3 db közvilágítás oszlopon, és a 

Buszvégállomás épületében

Nyíregyházi u. - Kossuth u. 
kereszteződése, Kossuth u.- Ady Endre 
Krt. kereszteződése és környéke, épület 

váró és a jegypénztár belső része

4                           

2                              

1                       

4946 Bocskai u. Művelődési ház déli homlokzatán 56-os emlékmű és környéke 1

0969\20 Kertészet Fürdő u vége ( Tó) 0969/29 hrsz. A tavat, a  tó melletti utat és környékét 1

0969\8 Kertészet Fürdő u vége  0969/8 hrsz.
A lakóházat a bevezető utat és a 

fóliasátrakat
1

2690 Percel u.10. alatti ingtlan déli homlokzatán.
Dobó i. u-Percel u. kereszteződése, Az 
épület Dobó I. u. és a Percel u. felőli 

területe
3

5393\1
Balmazújvárosi út kivezető szakasz, az 

üdvözlő táblánál

 A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat, a térfigyelő a Fürdő u. a 

Ventifilt Zrt. előtti területet
2

1. melléklet a 17/2016.  (III. 31.) Önkormányzati Rendelethez



1129
Dorogi u. - Korponai u. sarok  a 61. sz. ház 

előtt

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat, a térfigyelő a Dorogi u 

kivezető szakaszának környékét és a 
Csepüsszőlö 3. dűlőjének bejáratát  

2

2538\27
Nyíregyházi u. - Magyar u. sarok  a 62. sz. ház 

előtt

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat és a kereszteződést, a 

térfigyelő a Magyar u. déli irányából 
érkezőket és a Nyíregyházi u. végén a 

kereszteződést

2

1585\2
Tiszavasávári u. - Magyar u. sarok a 64. sz. 

ház előtt
A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat, a térfigyelő a  kereszteződést

2

1486\1
Polgár u. - Szabadság u. sarok a 63. sz. ház 

előtt

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat, a térfigyelő a Szabadság u déli 

irányba vezető útszakaszt
2

5907\4
Rákóczi u. - Béke u. sarok a 66. sz. ház előtt 

(Görbeházi u.)

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat és a kereszteződést, a 

térfigyelő a Béke u. északi irányba vezető 
útszakaszt és a kereszteződést

2

6384\1 Tedej Fő út a 6384/1 hrsz. előtt
Tedej, Fő utca és az Erdősor u. 

kereszteződést
1

6316\23 Tedej Fő út a 6316/23 hrsz. előtt
Tedej, Fő utca és a Nyár utca 

kereszteződést
1

742 Szabadság u. 37. sz. ház előtt Szabadság u. - Thököly u. kereszteződést 1

1890\2
Magyar u. - Vörösmarty u. sarok (Temető) az 

50. sz. ház előtt
Köztemető parkolója, gyalogátkelő( 

Magyar u.)
1

3112 Liget u. a 45. sz. ház előtt
Ószőlő u. és a Csepűsszsőlő bekötőút 

kereszteződése
1

0875
Görbeházi útfél, a Gyepmesteri telepnél (0875 

hrsz.)
Gyepmesteri telep előtti terület, 

Kenderesket bekötő út
3

0870 Görbeházi útfél, Kendereskert (0870 hrsz.) Kendereskert területe 1

2537 Csepüsszőlő - Móricz Pál u.  a 57. sz. ház előtt
Móricz P. utca vége-csepűsszőlőbe 

vezető dűlőút kereszteződése
1

2832\11 Ady E. krt. - Mártírok u. lakótelep A lakótelep belső területe 1

0969\30 Fürdő út vége, kertészet(0969/30 hrsz.)
A kertészet és a "Tuskós-horgásztó" 

környéke 
1


