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A kamera pontok helyszíne, elhelyezése

A megfigyelt terület

Hatvan u. Püspöki Patota, Kálvi tér Halköz, Csapó u. 30. Forum, Vár u. Csapó u.
sarok, Tisza István, Hatvan u. kereszteződés, Tiszai István u. - Simonffy u.
kereszteződés, Tisza István u. Széchenyi u. kereszteződés, Domokos u. játszótér,
Kossuth tét Nagy templom két oldala, Antall József u. Arany János u.
keerszteződés, Sinai M. utca, Domokos L. u. 12., Ibolya u. Gergyó u.
kereszteződés, Mesekert utca, Erzsébet utca, Nagyerdő belső,Hadházi utca,
Sámsoni út

Hatvan u. 1. Püspöki Palota , Kálvin tér, Halköz, Csapó u. 30. Fórum, Vár u.- Csapó u. sarok, Tiszai István u. - Hatvan u.
kereszteződés, Tiszai István u. - Bajcsy Zsilinszky u. kereszteződés, Tiszai István u. - Simonffy u. kereszteződés, Tiszai István u. Széchenyi u. kereszteződés, Domokos utcai játszótér, Kossuth tér Nagytemplom két oldala, Antall József u. - Arany János u.
kereszteződés, Sinai Miklós utca teljes útszakasza, Domokos Miklós u. 11. számú társasház mögötti parkolórész, Ibolya utca teljes
hosszában (parkolók), Mesekert utcai óvoda, Erzsébet utca- Antal József utca, Békás tó, Ködszínház, Hadházi-Kurta utca,
Szeremlei úttól a buszfordulóig

Bocskai tér, helyrajzi szám: 2/1, közvil. kandelláber
Király Jenő tér, helyrajzi szám: 1334/3 közvil. kandell.
Ady tér, helyrajzi szám: 206/4. közvill. kandell.
Kálvin tér, helyrajzi sz.:5914/7, közvill. kandell.
Kálvin tér-Autóbuszváró, helyr.sz.:5914/7, épületen
Uzsok tér, helyr. sz.: 1531, közvill. kandell.
Külső Dorogi u. helyr.sz.:1334/1;1334/3, közvill.kand.
Újvárosi u. helyr.sz.:3310/3, közvill. kand.
Szent István tér, épületen
Esze T. u, helyr. Sz.:5046, közvill. kand.
Baltazár D. u. helyr. Sz.:5796 közvill. kand.
Nagybocskai szőlőskert, helyr.sz.:12801-11802/4, közv.kand.
Bocskai tér, közvil. kandelláber
Bocskai tér, közvil. kandelláber
Bocskai tér, közvil. kandelláber
Bocskai tér, közvil. kandelláber
Bocskai tér, közvil. kandelláber
Bocskai tér, közvil. kandelláber
Petőfi Sándor utca 4 sz., közvil. kandelláber
Petőfi Sándor utca 4 sz., közvil. kandelláber
Petőfi Sándor utca 14 sz., közvil. kandelláber
Petőfi Sándor utca 24 sz., közvill. kandelláber
Petőfi Sándor utca 24 sz., közvill. kandelláber
Petőfi Sándor utca 28 sz., közvill. kandelláber
Petőfi Sándor utca 36 sz., közvill. kandelláber
Petőfi Sándor utca 36 sz., közvill. kandelláber
Boda Katalin u. helyr. Sz..8944;8612/1, közvill. kand.
Kandia u. sarok oszlopon
Szőlő u. sarok oszlopon
Dózsa György u. sarok oszlopon
Kossuth u. sarokoszlopon
Köztársaság útja 132. épületen
Dózsa györgy u.-Vágóhíd u. sarok oszlopon
Kossuth-Akácfa u. sarok oszlopon
Rákóczi útja-Nyugati utca sarok oszlopon
Vasút utca 10. oszlopon
Köztársaságút 126.épületen

Iskola u.-Dorogi u.-Bocskai tér-Kossuth L. u.
Bethlen G. u.-Dorogi u. - Király J. tér kereszt.
Petőfi S. u.-Újfehértói u.- Ady tér kereszt.
II.Rákóczi F.u.-Korpona u.-Kálvin tér kereszt.
Kálvin tér; Debreceni u.-Méliusz P. u. kereszt.
Uzsok tér-Külső Nánási u. kereszteződés
Külső-Dorogi utca
Újvárosi u. 35 sz. főút kereszt.
Szent I. tér-Árpád u.-Kossuth u. kereszt.
Esze T. u.-Balassi B. u. kereszt.
Baltazár D.u.-Vásár tér kereszt.
Nagybocskai szőlőskert II. dűlő-Keresztdűlő
Bocskai tér-Pihenő tér és környéke
Bocskai tér-Iskola u. kereszteződés
Bocskai szobor és környéke
Bocskai tér-Hajdúkerület u. kereszteződés
Baltazár D.Ált. Isk. bejárata és az előtti terület
Bocskai téri parkoló
Bocskai tér-Petőfi S. utca kereszteződés
Petőfi S. utca 4-14 sz. közötti terület ( előre)
Petőfi S. utca 4-14 sz. közötti terület ( hátra)
Petőfi S. utca 14-24 sz. közötti terület
Petőfi S. utca 24-28 sz. közötti terület ( előre)
Petőfi S. utca 24-28 sz. közötti terület ( hátra)
Petőfi S. utca 28-36 sz. közötti terület
Petőfi S. utca - Ady tér kereszteződés
Boda Katalin u. ( Posta )
Köztársaság útja
Köztársaság útja
Köztársaság útja
Köztársaság útja
Köztársaság úti kerékpártároló
Konyár felől érkező forgalom
Hajdúszoboszló felől érkező forgalom
Kaba felőli útszakasz
Vasút utca
47. sz.főút aut.állomás

Rendőrkapitányság

Akácfa u.-Ady Endre u. sarok oszlopon
Szováti út-meggyfa u. sarok oszlopon
Malom u.-Köztársaság út sarok

Hajdúhadház
Rendőrkapitányság

Hajdúhadház
Rendőrkapitányság

Létavértes

22

1. Kossuth u. 3., 2. Baross u. 1.,
3. Árpád tér 6., 4. Árpád tér 6., 5.
Árpád tér 6., 6. Kassai u. 2., 7. Irinyi utca 8., 8. Irinyi utca 8., 9. Irinyi
utca 1., 10. Debreceni u. 1.

Monostorpályi

16

Létai- Kossuth kereszteződés
Létai u. családi ház,
Kossuth u.- Damjanich utca kereszteződés,
Kossuth u.- Tubus magtárak,
Landler tér, Debreceni u.- Köztemető,

Hajdúhadház

12

Téglás
5

Debreceni u.- Kossuth u. kereszteződés,
Petőfi tér-Bajcsy Zsillinszky u. kereszteződés
Hajdúhadház Veszprémy téren a Vasútállomás épületén
Hajdúhadház,Bocskai tér 1.sz. -Polgármesteri Hivatal épületén
Hajdúhadház,Bocskai tér 1.sz.- Polgármesteri Hivatal épületén
Hajdúhadház Szilágyi D. u. 2-4. sz -Bocskai Általános Iskola
épülete
Hajdúhadház Szilágyi D. u. 2-4. sz- Bocskai Általános Iskola
épülete
Hajdúhadház Bocskai tér- Dr.Földi J. Általános Iskola épülete
Hajdúhadház Bocskai tér- Dr.Földi J. Általános Iskola épülete
Hajdúhadház Rákóczi utca-Petőfi Általános Iskola épületén
Hajdúhadház Temető utca- Köztemető

12

Kossuth u. 1/3 hosszában, Létai út a Hosszúpályi felé eső helységjelző tábláig, illetve a másik irányban a
Létavértes felé eső útszakasz
Az óvoda és a bolt előtti területrész
A Tubus magtárak körüli rész
Az iskola és az orvosi rendelő előtti területrész
A temető előtti területrész
Családsegítő központ épülete előtti területrész
A postahivatal és a buszforduló előtti területrész
Hajdúhadház Veszprémy tér, Rákóczi utca, Vasút utca
Polgármesteri Hivatal épület bejárati ajtaja Bocskai téren
Bocskai tér, valamint a Dr.Földi J. u. kereszteződése
Szilágyi D. utca, Általános iskola bejárata
Szilágyi D. utca, Általános iskola bejárata
Bocskai tér 3.sz. irányából a 9.sz. irányába
Jókai u.1.sz. irányából a Bocskai tér 6. felé
Rákóczi u. 30.számtól a Veszpérmy tér irányába eső közterület
Temető utca, és Hunyadi utca Temető felé eső része
Köztemető belső területe

Hajdúhadház Temető utca- Köztemető
Hajdúhadház Temető utca- Köztemető
Téglás Kossuth u.61.sz. Polgármesteri Hivatal
Téglás Kossuth u.61.sz. Polgármesteri Hivatal
Téglás Kossuth u.61.sz. Polgármesteri Hivatal
Téglás Kossuth u.61.sz. Polgármesteri Hivatal
Téglás Kossuth u.61.sz. Polgármesteri Hivatal

Köztemető belső területe
Köztemető belső területe

Szerep, Kossuth u. - József Attila u. kerezsteződése
Szerep

1. Kossuth u. 3 szám Lottózó kamerái, 2 db : Létavértes Kossuth u. 2-4-6 szám
2. Baross u. 1 szám Takarékszövetkezeti
kamerák, 3 db: Létavértes Árpád tér-Baross utca-Kossuth utca kereszteződése és a megjelölt terek, utcák eleje
3. Árpád tér
6 szám alatti üzletházi kamerák, 3 db: Létavértes Árpád tér-Gyál utca környéke, szoborpark, OTP ATM előtti közterület
4.
Árpád tér 8 szám művelődési házi kamera, 1 db: Létavértes Rózsa utca eleje, Posta előtti terület
5. Árpád tér 8 szám
alatti uszodai kamera, 3 db: Uszoda bejárata, játszótér
6. Kassai u. 2 szám alatti Kert bútor üzlet kamerái, 2+2 db:
Létavértes Szél utca-Kassai utca-Arany János utca kereszteződése és ezen terek és utcák eleje
7. Kassai u. 217/2 hrsz-ú
játszótéri kamerák, 2 db: Irinyi szabadidőpark, arborétum
8. Irinyi utca 8 szám alatti kiállító terem kamerája, 1 db: Iskola
előtti útszakasz, Szeretetház előtti rész Irinyi utca
9. Irinyi u. 1 szám alatti iskolai kamerák, 3 db: Kassai utca-Irinyi
utca és Katona József utca kereszteződése és ezen utcák eleje
10. Debreceni utca 1 szám alatti sporttelepi kamera, 1 db:
Sporttelepi öltöző épülete, bejárata

Hajdúhadház Temető utca- Köztemető

Szerep, Nagy u. - Vasút u. Sárrétudvari felöli bevezető szakasza, a
Szerep, Nagy u. - Rákóczi u. kereszteződése
Szerep, Rácz Béla u. - Vasút u. kereszteződése

Püspökladányi
Rendőrkapitányság

Vasvári utca
Köztemető előtti terület
47. sz.főút aut.állomás

Szerep, Nagy u. 53. sz. a Polgármesteri Hivatal épülete előtt
Szerep, Nagy u. 53. sz. a Polgármesteri Hivatal épülete belső
Szerep, Kölcsey u. - Ady u. kereszteződése
Szerep, Kölcsey u. - Dózsa telep kereszteződése

Pozsár Gyula utca eleje a Nádas - Nyíl utca kereszteződéséig

a Városközponti park és a Dózsa Gy. – Kossuth L. – Pozsár Gy. utcák kereszteződésének déli része, a
A Polgármesteri Hivatal bejárata előtti terület
A Dózsa Gy. – Kossuth L. – Pozsár Gy. utcák kereszteződése
Polgármesteri Hivatal udvara

Sárrétudvari felöl érkező út bevezető szakasza és az ott lévő vasúti átjáró
A Nagy és Rákóczi u. kereszteződése és mindkét utca 100-100 m-es szakasza
Rácz Béla u. 200 m szakasza, a Vasút u. és a Rácz Béla u. kererszteződése, a sportpálya öltözője
József A. u. 200 m-res szakasza, az általános iskola és az óvoda előtti szakasz, Kossuth u. és József Attila u.
150 m hosszan. A Kossuth utcán a Bocskai utcáig látja be a területet
A Polgármesteri Hivatal előtti útszakasz, a Könyvtár-Teleház bejárata
A Polgármesteri Hivatal udvara, az ott lévő körforgalom és az udvar hátsó része
A Jókai utca teljes hosszában, az utca elején lévő bolt. A Kölcsey u. és az Ady u. kereszteződése
Keményi u., Kölcsy u. külterületi szakasza, Dózsa telepből 150 m

Püspökladányi
Rendőrkapitányság

Szerep

12

Püspökladányi
Rendőrkapitányság

Biharnagybajom

16

Püspökladányi
Rendőrkapitányság

Bihartorda

22

Püspökladány
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Szerep, Emlék u. Kossuth u. kereszteződése
Szerep, temető ravatalozó épülete
Szerep Nagy u. 45. piactér
Szerep, Nagy u. 56. sz. alatti Önkormányzati telephely
Biharnagybajom, Széchenyi u., Bercsényi u. kereszteződése
Biharnagybajom, Deák F. u, Rákóczi u. (villanyoszlop)
Biharnagybajom, Bercsényi u., Bajcsy-Zs. u. kereszteződése
Biharnagybajom, Béke telepi vasúti átjráró (villanyoszlop)
Biharnagybajom, Kossuth u., Nagy János kanyar (villanyoszlop)
Biharnagybajom, Mátyás király u., Kazinczy u. kereszteződése
(villanyoszlop)
Biharnagybajom, Kossuth u., Mátyás király u.
Biharnagybajom, Református templom tornyának északi ablaka
Biharnagybajom, Imki Food húzüzem teteje
Biharnagybajom, Bacsó Béla u. 20.
Biharnagybajom, Bacsó Béla u. - Arany J. u. kereszteződése
Biharnagybajom, Rákóczi u. - Arany J. u. kereszteződése
Biharnagybajom, Rákóczi u. - Széchenyi u. kereszteződése
Biharnagybajom, Rákóczi u. 20. épülete
Biharnagybajom, Főtér 2.
Biharnagybajom, Ady u. - Dózsa u. kereszteződése
Bihartorda,Jókai u. 18.
Bihartorda,Rákóczi u. 1.
Bihartorda, Jókai u. 1.
Bihartorda, Jókai u. 50.
Bihartorda, Jókai u. 50.
Bihartorda, Rákóczi u. 14..
Bihartorda, Rákóczi u. 14..
Bihartorda, Rákóczi u. 30.
Bihartorda, Rákóczi u. 30.
Bihartorda, Rákóczi u. 30.
Bihartorda, Kossuth u. 80.
Bihartorda, Kossuth u. 80.
Bihartorda, Kossuth u. 74.
Bihartorda, Rákóczi u. 10.
Bihartorda, Rákóczi u. 10.
Bihartorda, Kossuth u. 24.
Bihartorda, Kastélykert 3.
Bihartorda, Kossuth u. 45.
Bihartorda, Kossuth u. 45.
Bihartorda, Kastélykert 3.
Bihartorda, Jókai u. 15.
Bihartorda, Kastélykert 3.

Püspökladány, Kossuth u. 30., Bíróság főbejárata fölötti homlokzat

Hosszúhát felöl érkező út bevezető szakasza, a Kinizsi u. és a Kossuth u. kereszteződése
Ravatalozó környezete
Piac területe
Telephely udvara.
Füzesgyarmat felöli út bevezető szakasza, Mózsik italbolt előtti terület, Bercsényi körútön lévő
Füzesgyarmat felöli út bevezető szakasza,
Bercsényi u. és Bajcsy-Zs. u.
Vasúti pálya, átjáró, Béke telep
Kossuth u., Bem u., (vasútállomásig)
Kazinczy u., nem üzemelő Kockás italbolt, élelmiszer bolt
Kossuth u. és Mátyás király utca, Sárrétudvari felöli bevezető útszakasz
Északi sor, Általános Iskola
Biharnagybajom, István Király utca
Biharnagybajom, Bacsó Béla u.
Bacsó Béla u. - Arany J. u. kereszteződése
Rákóczi u. - Arany J. u. kereszteződése
Rákóczi u. - Széchenyi u. kereszteződése
Rákóczi u. 20. sz. előtti terület
Főtér 2. előtti terület
Ady u. - Dózsa u. kereszteződése
Bihartorda, Sáp felöli bevezető útszakasz
Harmati tanya
Bihartorda, Nagyrábé felöli bevezető szakasz
Bihartorda Kossuth u.
Bihartorda , Jókai út
Bihartorda, Bakonszegi kivezető út
Bihartorda, Bakonszegi bevezető út
Bihartorda, Rákóczi u.
Bihartorda, Rákóczi u.
Bihartorda, Arany János u.
Bihartorda, Népház
Bihartorda, Arany János u. és Kossuth u. kereszteződése
Bihartorda, Általános Iskola
Bihartorda, Sertéstelep felé vezető út
Bihartorda, Garázssor
Bihartorda, Általános Iskola és Orvosi rendelő
Bihartorda, Kastélykert, Kastélykert előtti parkoló és kerékpártároló
Bihartorda, Főtér
Bihartorda, Főtér,, bolt, autóbusz megálló
Bihartorda, Kastélykert - filagória
Bihartorda, Jókai u. Sáp felöli szakasza
Bihartorda, Kastálykert Söröző
- Kálvin Téri Általános Iskola - Kálvin u. Kossuth u. kereszteződése
- Református templom és annak parkja
- A Batthyány utca Bíróság épületével szemközti része, a templom parkolója
- A Bíróság előtti kerékpártároló és autóbeálló
- A Kossuth u. Központ irányába haladó része
- A Karacs Ferenc Múzeum udvarának kis része a Kossuth u. felöl

Püspökladány
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Püspökladány, Kossuth u. Penny Market épülete homlokzata a
parkoló felöl

Kálvin Téri Általános Iskola épületének Gábor Áron Utcai
homlokzata

Petritelepi Általános Iskola főépületének Petri Pál utca felöli része

Petritelepi Általános Iskola ebédlőjének Petri Pál utca felöli
homlokzati része

A Kossuth utca Penny Market előtti, valamint a Központ felé haladó szakasza
- A Penny
Market parkolója, kerékpártárolója
- Az Rendezvényközpont épülete és az előtte lévő
buszmegálló
- A Rendelőintézet (SZTK) épületének egy része
- A Tűzoltóság épülete (Kossuth u.)
Gábor Áron utca
- Gábor Áron u. fodrászat és bolt épülete
- Nap utca (egyirányú) Templom felöli vége
- Gábor Áron és a Nap u. kereszteződése valamint mögötte a református templom épülete
Petritelepi Általános Iskola be-járata
- Petri Pál utca Iskola előtti szakasza
- Az iskola „Szürke Iskola” épülete a Petri Pál utca másikoldalán (A fő-épülettel szemben)
- A református egyház idősek ott-hona épülete, bejárata
- Petri Pál és Karcagi u. keresztező-dése
- Az Iskola udvarának Petri Pál utca felöli fás része valamint a kerítés
Petri Pál és Karcagi u. kereszte-ződése
- Karcagi utcai buszmegálló
- Református egyház idősek otthona épülete, bejárata
- Petri telepi Általános Iskola „Szürke Iskola” épülete, bejárója
- Az iskola udvarának kerítéshez közeli része
Temető parkolója

Temető (Püspökladány, Hosszúháti útfél) előtti villanypózna
Püspökladány külterület

Temető (Püspökladány, Hosszúháti útfél) előtti villanypózna
Püspökladány kerület

Damjanich u. Fodrászat épülete

Damjanich u. 1. sz. emeletes épület teteje

- Temető előtti helyközi buszmegálló
- Petkő Bt telephelye, épülete
- A Petkő Bt mögött a jóléti tavak környéke illetve a mellette húzódó földút
- A temető területének egy része (ravatalozó, technikai épületek)
- A hosszúháti útfél két oldalát szegélyező fás, bokros terület
Temető bejárata
- Temető parkolója
- Temető előtti helyközi buszmegálló
- Petkő Bt telephelye, épülete
- A Petkő Bt mögött a jóléti tavak környéke illetve a mellette húzódó földút
- A temető területének egy része (ravatalozó, technikai épületek)
- A hosszúháti útfél két oldalát szegélyező fás, bokros terület
Korona Hotel és étteremépülete, parkolójának egy része
- Korona étterem előtti zöld övezet
- Damjanich u, Korona étterem előtti szakasza és az az étteremmel szemben lévő házak
- A Damjanich u. 42. sz. főút felé vezető része
- Damjanich, Kálvin és Török Bálint utcák kereszteződése
- A Kálvin utca egy része (az angol sor Damjanich u. felöli vége)
42. sz. főút – Szent István u.és a Damjanich u. kereszteződése (közlekedési jelző-lámpák)
- Bocskai u. 21. („zsidóiskola”)
- Finn Park és kerékpárút - a Damjanich u. 1. sz. előtt

Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2. Művelődési Központ épületének hátsó

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium Bajcsy-Zsilinszky utcai épület bejáratai ajtó fölötti
homlokzati rész

A Művelődési ház hátsó bejárata - A Művelődési ház mögötti szabad terület, fákkal bokrokkal szegélyezve
- A fás bokros terület mögött néhány épület teteje látható
- Hanza üzletház épülete és a mögötte lévő parkoló
- A Petőfi u. 5-7. sz. és a Gagarin u. 1.sz. alatt lévő lakóépület hátsó része, a védőnői szolgálat, a Ladány
Televízió székhelye és bejárata
- A lakóépület mögötti parkoló
- Katica Óvoda hátsó kerítésrésze
- A Művelődési ház mögötti buszmegálló egy része
Az iskolaépület kapuja
- A Bajcsy-Zsilinszky u. Iskola előtti szakasza
- Az iskola épülete és kerítése közötti udvarrész
Katolikus templom
- Bajcsy-Zsilinszky u.

A Hősök tere és a Bajcsy-Zsilinszky u. sarkán álló Nagisz éplület

Püspökladány, Hősök terére néző kollégium homlokzati része

Hősök terén lévő emeletes épült „Lordok Háza” Hősök tere felöli
fala

Püspökladányi
Rendőrkapitányság
Katica Óvoda épület Gagarin utcai homlokzati rész

Püspökladány, Kossuth u. 2. Rendezvényközpont

Kossuth u. 1. sz. Posta épület Kossuth utcai homlokzati része

- Szent István szobor
– Rákóczi u. - Hősök tere kereszteződése
- Újságárus pavilon
- Hősök tere park

A kollégium előtti járda a (kis) Spar és a 42. sz. főút irányába
- Huszár szobor a parkban

- A Hősök tere parkja

Hősök tere park
- Darus díszkút, dísztér
- Polgármesteri Hivatal épülete, Bocskai utcai parkoló
- Az Alföld Áruház és a Coop üzlet közötti terület
- A Coop üzlet teteje
- a 4. sz. főút egy része a Coop üzlet előtt
- A környező épület teteje

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gimnázium) épület bejárata ill. az
előtte lévő szakasza
- Az Iskola kerékpártárolója
- Gagarin u. Petőfi S. Általános Iskola felé illetve előtte vezető része
- Az óvoda előtti parkoló
- Bajcsy-Zsilinszky – Gagarin – Kiss Ferenc u. keresztező-dése (körforgalom)
Petőfi– Rákóczi - Bocskai – Kossuth u. kereszteződése (jelzőlámpás)
- Rendelőintézet (SZTK) Kossuth utcára néző része, főbejárata
- A Rendezvényközpont előtti buszmegálló
- Penny Market és a mellette lévő parkoló
- A Kossuth u. Penny Market és a Tűzoltóság közötti része
- Az OTP épületének hátsó fala és a mögötte lévő parkoló
- Lordok Háza
A Kossuth utca Posta előtti része a központ és a Bíróság és a Református templom irányába
- A Kossuth utca Posta előtti szakasza és a Postával szemközt lévő emeletes épületek
- Kossuth és a Hovéd u. kereszteződése
- A Kereskedelmi és Hitel-bank épülete
- Spar épületének Kossuth utcára néző része

Püspökladány, Kossuth u. 30., Bíróság főbejárata fölötti homlokzat

A 42. sz. főút mellett lévő Coop üzlet

Püspökladány, Mező Imre u. Idősek Otthona

A Püspökladány, Erdő u. –
Sziget sor kereszteződésében lévő villanyoszlop

Püspökladány Vasútállomás város felöli homlokzat Karcag felöli
része

42. sz. főút melletti Suzuki szalon előtti villanyoszlop

Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2., Művelődési ház BajcsyZsilinszky utcai homlokzata

Püspökladány, Táncsics u. Molnár Tüzép előtti villanyoszlop

Kálvin Téri Általános Iskola
- Kálvin u. Kossuth u. kereszteződése
- Református templom és parkja
- A Batthyány utca Bíróság épületével szemközti része, a templom
parkolója
- A Bíróság előtti kerékpár-tároló és autóbeálló
- A Kossuth u. Központ irányába haladó része

A 42. sz. főút , és a Nádudvari út kereszteződése
- Nádudvari út Coop épület mellett húzódó része
- A Coop üzlet fölött rá lehet látni Püspökladány Újtelep nevű település-részére (a házak tetejére)
- A Coop üzlet előtti parkoló
- Debreceni utca Debrecen irányába futó szakasza
- A volt katolikus temető területe
A Mező Imre u. mindkét irányba
- Az Idősek Otthona bejárati része és az előtte lévő parkoló
- Buszváró
- A Mező Imre és a Bessenyei u. kereszteződése
Az Erdő u. – Sziget sor (42. sz. főút) kereszteződése
- A 42. sz. főútnak Püspökladány központja és Karcag irányába futó szakasza
- A Budapest – Záhony vasútvonal Püspökladány, Sziget sori vasúti átjárója
A vasútállomás előtti vendéglátó-ipari egységek, rokkant parkoló
- Kerékpármegőrző bejárat
- A vasútállomás előtti buszmegálló
- Körforgalom
- Vasutas ebédlő
- MÁV állomás épületének bejárata
MOL töltőállomás (42. sz. főút mellett)
- 42. sz. főút Püspökladányból Báránd felé, kifelé vezető szakasza
- Tesco körforgalom
- Tesco áruház és az előtte lévő parkoló
- 42. sz. főút Báránd irányába vezető szakasza
AMűvelődési Ház melletti parkoló
- A Művelődési ház előtti kerékpártároló
- A Bajcsy-Zsilinszky u. Művelődési ház előtti szakasza
- A Petőfi Iskola (Kispetőfi) épülete, kapubejárója és bejárata, udvara
- Katolikus templom
- A Rákóczi u. Spar épület iránya
A Tüzép telephelye
- A Táncsics u. Püspökladány központja és a teleülésről kifelé vezető szakasza
- A MÁV állomás rakodó területe

A Somogyi Béla utcai körforgalomnál a Rendőrkapitányság felőli
villanyoszlopon

Püspökladány Vasútállomás város felöli homlokzat Debrecen felöli
része

Hajdúnánási
Rendőrkapitányság

Hajdúnánás
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A Somogyi Béla utca és a Rendőrkapitányság előtti fás terület
- A rendőrkapitányság épülete
- A Vasút utca vége és a Gólyavár épülete
- A Táncsics Mihály u. sarka az utca végén látható épületekkel.
- Északi Sor u. sarka, valamint a víztorony és a mellette található fás terület.
- Rákóczi utca központ felé vezető része és a mellette található fás terület.
- A Rákóczi utca és Somogyi Béla utca sarkán taláható parkoló,
- Somogyi Béla utcán található Diana Tech épülete.
- Körfogalom
A vasútállomás előtti vendéglátó-ipari egységek, rokkant parkoló
- Kerékpármegőrző bejárat
- A vasútállomás előtti buszmegálló
- Körforgalom
- Vasutas ebédlő
- MÁV állomás épületének bejárata

Köztársaság tér 16. Mozi épületén
Bocskai utca 22. előtti közvilágítás oszlopon
Kisfaludy u.-Nikodémusz u. sarok közvilágítás oszlopon
Irányi u. 4. Városi Sportcsarnokkal szemben
Köztársaság tér 4. kollégium homlokzatán
Mártírok u.-Ady Endre krt. lakótelep játszóterén közvilágítás oszlopon

Köztársaság tér északi része, Kossuth utca eleje
Bocskai utca 12 - 28, és Szeles tér 1. előtti rész
Kisfaludy u.és Nikodémusz u. kereszteződése
Sportcsarnok és környéke
Köztársaság tér déli része
Mártírok u.-Ady Endre krt. lakótelep játszótere, belső udvar

Hunyadi u.- Óvoda u. sarok közvilágítás oszlopon
Köztársaság tér - Dorogi u. sarok közvilágítás oszlopon
Kossuth u. 13. előtt közvilágítás oszlopon
Dorogi u.- Mártirok u. sarok közvilágítás oszlopon
Dorogi u.- Ady Endre krt. sarok közvilágítás oszlopon
Fürdő u. végén a vízmű telep épületén
Fürdő u. 7. Fürdő bejáratával szemben oszlopon
Bocskai u.-Szabó Dezső u. kereszteződés távvezeték oszlopon
Dorogi u. 78. előtti közvilágítás oszlopon
Jókai u 41. előtti közvilágítás oszlopon
Liliom u. 2. előtti közvilágítás oszlopon és az ingatlan melletti oszlopon.

Hunyadi u.2 - 4. Óvoda u. vége, Iskola utca eleje
Körforgalom és környéke
Kossuth utca,Városi Rendelő előtti terület
Dorogi u.- Mártirok u. - Nikodémusz u. kereszteződése és környéke
Dorogi u.- Ady Endre krt. kereszteződése és környéke
Fürdő u.- Hőforrás utca kereszteződése
Fürdő u. a Városi Strandfürdő előtti terület
Bajcsy-Zs. utca, a MÁV állomás előtti terület
Dorogi u. buszmegállók és környéke
Jókai u. buszmegállók és környéke
Buszforduló, Köztemető parkoló bejárat és környéke

Nyíregyházi u. - Kossuth u. kereszteződésében 3 db közvilágítás oszlopon,
és a Buszvégállomás épületében
Bocskai u. Művelődési ház déli homlokzatán
Kertészet Fürdő u vége ( Tó) 0969/29 hrsz.
Kertészet Fürdő u vége 0969/8 hrsz.
Percel u.10. alatti ingtlan déli homlokzatán.
Balmazújvárosi út kivezető szakasz, az üdvözlő táblánál
Dorogi u. - Korponai u. sarok a 61. sz. ház előtt

Nyíregyházi u. - Kossuth u. kereszteződése, Kossuth u.- Ady Endre Krt. kereszteződése és környéke, épület váró és a
jegypénztár belső része
56-os emlékmű és környéke
A tavat, a tó melletti utat és környékét
A lakóházat a bevezető utat és a fóliasátrakat
Dobó i. u-Percel u. kereszteződése, Az épület Dobó I. u. és a Percel u. felőli területe
A rendszámfelismerő a városba érkező forgalmat, a térfigyelő a Fürdő u. a Ventifilt Zrt. előtti területet
A rendszámfelismerő a városba érkező forgalmat, a térfigyelő a Dorogi u kivezető szakaszának környékét és a
Csepüsszőlö 3. dűlőjének bejáratát
A rendszámfelismerő a városba érkező forgalmat és a kereszteződést, a térfigyelő a Magyar u. déli irányából érkezőket
és a Nyíregyházi u. végén a kereszteződést
A rendszámfelismerő a városba érkező forgalmat, a térfigyelő a kereszteződést
A rendszámfelismerő a városba érkező forgalmat, a térfigyelő a Szabadság u déli irányba vezető útszakaszt
A rendszámfelismerő a városba érkező forgalmat és a kereszteződést, a térfigyelő a Béke u. északi irányba vezető
útszakaszt és a kereszteződést

Nyíregyházi u. - Magyar u. sarok a 62. sz. ház előtt
Tiszavasávári u. - Magyar u. sarok a 64. sz. ház előtt
Polgár u. - Szabadság u. sarok a 63. sz. ház előtt
Rákóczi u. - Béke u. sarok a 66. sz. ház előtt

(Görbeházi u.)
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Tedej Fő út a 6384/1 hrsz. előtt
Tedej Fő út a 6316/23 hrsz. előtt
Szabadság u. 37. sz. ház előtt
Magyar u. - Vörösmarty u. sarok (Temető) az 50. sz. ház előtt
Liget u. a 45. sz. ház előtt
Görbeházi útfél, a Gyepmesteri telepnél (0875 hrsz.)
Görbeházi útfél, Kendereskert (0870 hrsz.)
Csepüsszőlő - Móricz Pál u. a 57. sz. ház előtt
Ady E. krt. - Mártírok u. lakótelep
Fürdő u. vége
Fürdő út vége, kertészet(0969/30 hrsz.)

Tedej, Fő utca és az Erdősor u. kereszteződést
Tedej, Fő utca és a Nyár utca kereszteződést
Szabadság u. - Thököly u. kereszteződést
Köztemető parkolója, gyalogátkelő( Magyar u.)
Ószőlő u. és a Csepűsszsőlő bekötőút kereszteződése
Gyepmesteri telep előtti terület, Kenderesket bekötő út
Kendereskert területe
Móricz P. utca vége-csepűsszőlőbe vezető dűlőút kereszteződése
A lakótelep belső területe
Fürdő u.- Hőforrás utca kereszteződése
A kertészet és a "Tuskós-horgásztó" környéke

Barankovics tér 2.
Szakiskola épülete, Kossuth u. sarok
Barankovics tér 2. Szakiskola épülete
Barankovics tér 5. Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete
Barankovics tér 5.
Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete
Barankovics tér 5. Polgármesteri Hivatal épülete
Barankovics tér 5. Polgármesteri Hivatal épülete
Barankovics tér 6. Művelődési Ház épülete
Barankovics tér 6. Művelődési Ház épülete
Barankovics tér 6. Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész)
Barankovics tér 6.
Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész)
Hősök u. 6.
Polgár és Csege COOP Zrt. épülete
Hősök u. 8.
Polgári Bank Zrt. épülete
Hősök u. 8.
Polgári Bank Zrt. épülete
Hősök u. 12. előtti villanyoszlop
Hősök u. 12. előtti villanyoszlop
Hősök u. 9. előtti villanyoszlop
Hősök u. 9. előtti villanyoszlop
Hősök u. 13. előtti villanyoszlop
Hősök u. 13. előtti villanyoszlop
Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop
Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop
Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop
Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop
Kiss E. u. 8.
Mentőállomás épülete (hátsó rész)
Barankovics tér 6. Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész)
Zólyom u. 5.
volt gyógyszertár épülete
Piac területén lévő telefonoszlop
Móricz u. 3-5.
Móricz úti Iskola épülete
Kiss E. utca vízmű telep
Kálvária-domb
Hősök u. 1. PÉTEGISZ épülete

Zólyom u. - Kossuth u. kereszteződés
Szakiskola előtti járda, főtér ÉNy-i része
Gazdasági Szolgáltató Ház előtti főtér
Főtér középső területe
Polgármesteri Hivatal főbejárat előtti terület
Polgármesteri Hivatal bejárati út
Művelődési Ház főbejárat
Művelődési Ház bejárati út és parkoló bejárata
Művelődési Ház hátsó bejárata
Művelődési Ház bejárati út és COOP üzlet hátsó parkolója
Polgár és Csege COOP Zrt. és a Polgári Bank Zrt. előtti parkoló
Polgár és Csege COOP Zrt. és a Polgári Bank Zrt. előtti parkoló
Polgár és Csege COOP Zrt. és a Polgári Bank Zrt. előtti parkoló, valamint parkoló kijárata
Panzió és Járóbeteg Szakellátó előtti közterület
Buszmegálló bejárata
Buszmegálló területe
Buszmegálló területe
Hősök u. és Kiss E. u. kereszteződés
Buszmegálló területe (bevásárló udvar bejárata)
Buszmegálló területe
Hősök u. és Táncsics u. kereszteződés, Kálvária előtti dísztér Ny-i oldala
Buszmegálló területe
Kálvária bejárata, dísztér
Művelődési Ház hátsó bejárata, COOP üzlet parkolója
Játszótér, Gimnázium bejárata
Zólyom úti Általános Iskola bejárata
Piac területe
Móricz úti Iskola bejárata
Nyilvános illemhely
Kálvária bejáratának terület
épület bal oldalán lévő kerékpár tároló
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Hősök u. 1. PÉTEGISZ épülete

épület jobb oldalának területe

