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I.  

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER BEMUTATÁSA 

1. Térfigyelő rendszer fogalma és felépítése. 

a. A közterületi térfigyelő kamera rendszer azon eszközök és megoldások összessége, me-

lyekkel kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé válik a közterület távolból 

történő megfigyelése, kamerákkal képfelvételek készítése, a felvételek tárolása és vissza-

nézése, továbbá ezen adatok továbbítása, megsemmisítése vagy törlése. 

b. A térfigyelő rendszer által rögzített képfelvételek személyes adatokat tartalmazhatnak és 

az adatokon elvégzett műveletek pedig adatkezelésnek minősülnek, amelyek alkalmazá-

sának szabályait a jelen szabályzat II. fejezete tartalmazza. 

c. A térfigyelő rendszer felépítése: 

 Terepi eszközök: 

o 62 lehetséges telepítési helyre az "Etyeki Polgárőrség" Bűnmegelőzési és Va-

gyonvédelmi Egyesülettel együttműködésben 37 db kamera kerül elhelyezésre az 

első fejlesztési ütemben, melyből 3 db rendszámfelismerő kamera a község ki- és 

bevezető útjain, 29 db fix látószögű kamera, 3 db GSM vadkamera a község belte-

rületein.  

o adatátviteli vezetékes és WLAN hálózat a kameraegységek és a térfigyelő központ 

között. 

 Térfigyelő központ: 

o helye: Etyeki Polgármesteri Hivatal, 2091 Etyek, Körpince köz 4. , 10 számú iro-

da 

o eszközök: központi szerver egység és képrögzítő egység, 1 munkaállomás (számí-

tógép, kezelő monitor, szoftverek), adatátvitel aktív és passzív eszközei, szünet-

mentes tápegység. 

2. Térfigyelő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője: 

Tulajdonos: Etyek Nagyközség Önkormányzata 

Üzemeltető: Etyek Nagyközség Jegyzője 

3. Térfigyelő rendszer üzemeltetésének célja és rendje: 

a.  Üzemeltetés célja: 

 a közbiztonság növelése, jogsértések észlelése, rögzítése, elkövetők felderítésének se-

gítése, bűnmegelőzés és bűnüldözés hatékonyságának segítése; 

 a közterületi rendfenntartás elősegítése, közterületi jogsértések megelőzése; 

 az önkormányzati vagyon megóvásának elősegítése; 

 a közlekedési csomópontok ellenőrzése és rendszámfelismerése; 

 mindezek által a lakosság biztonságérzetének erősítése. 

 

b. Térfigyelő rendszer az alábbiakra alkalmas: 

 a közterületek nappali és éjszaki időszakban történő folyamatos megfigyelésére; 

 a keletkezett képfelvételek rögzítésére és engedélyezett időtartamú tárolására, jogsza-

bályban előírt kezelésére, továbbítására, visszanézésére és törlésére. 
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c.  Üzemeltetés rendje:  

 A kamerarendszer napi 24 órában folyamatosan működik, azonban a kameraképek fi-

gyelemmel kísérése nem folyamatos. 

 A Térfigyelő Központban a közterület-felügyelői feladatokat a jegyző által kijelölt 2 

fő köztisztviselő látja el (a továbbiakban: felügyelő). 

 A megfigyelésben az a 2011. évi CLXV. törvény alapján, az erre vonatkozó együtt-

működési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a polgárőrség tagja is közremű-

ködhet.  

4. Térfigyelő rendszer üzembiztonsága: 

A térfigyelő rendszer folyamatos működésének biztosításáról, az esetleges meghibásodások 

kijavításáról Etyek Nagyközség Jegyzője gondoskodik. 

II.  

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYAT 

Ez a szabályzat a közterületi térfigyelő rendszer által kezelt a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó szabályokat állapítja meg, elsődlegesen azok védelme céljából. Az alábbiakban 

felsorolt jogszabályokban, állásfoglalásban valamint jelen szabályzatban foglaltakat kell al-

kalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó 

rendeletek, utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 

 

1. Alkalmazandó jogszabályok, állásfoglalások: 

a.  Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 

b. Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény (továbbiakban: Infotv.) 

c. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. tör-

vény 

d. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének AIH/2015/6921/2/V. 

számú állásfoglalása az önkormányzat tulajdonában álló térfigyelő kamerarendszer 24 

órás felügyeletéről és üzemeltetéséről 

  

2. Értelmező rendelkezések: 

a. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalom meghatározásokat az Info tv. 3. §-a 

tartalmazza. 

b. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdon-

ban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterü-

letnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (hasz-

náló) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltéte-

lekkel bárki használhat. 

 

3. Adatkezelés általános szabályok: 
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a.  Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

 Adatkezelő:  

Etyek Nagyközség Jegyzője, jegyzo@etyek.hu 

 Adatvédelmi tisztviselő:  

Simplexion Kft., Kovács Vilmos, kovacs.vilmos@simplexion.hu 

b. Adatkezelés alapelvei: 

 Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása 

és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. 

 Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 

 Az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásá-

hoz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósu-

lásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adat-

kezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 

csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

c. Adatkezelés jogalapja: 

    Az adatkezelés az Info tv. 5. § (1) bekezdés e) pontján alapul, azaz személyes adat ak-

kor kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatá-

rozott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat 

esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

   A konkrét felhatalmazást a Ktftv. 7. § (3) bekezdése adja meg, amely szerint: a felügye-

let közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánva-

lóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.  

d. Adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célját a jelen szabályzat I.3.a. pontja határozza meg. 

e. Adatkezelés (felhasználás) korlátai: 

 

A térfigyelő rendszer által készített felvétel kizárólag, a rögzítés helyszínén 

 elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

 elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban  

 a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megsza-

kítása céljából, 

 a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbizton-

sági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása 

céljából, 

 a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 

 körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében 
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használható fel. (Ktftv. 7. § (6), (6a)) 

 

f. Adatkezelés időtartama 

 A felügyelet a térfigyelő rendszer által rögzített felvételt a rögzítést követő harminc 

nap elteltével haladéktalanul törli. 

 Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását 

megindította, és erről a felügyelőt tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljá-

rásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az 

adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.  

 Ha a felvételen szereplő személy jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az 

adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.  

 Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére 

vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással 

egyidejűleg törölni kell. (Ktftv. 7. § (7)-(10)) 

g. Betekintési jog  

 A felügyelő a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, 

technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes 

adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen sze-

mély tudomására jutásától megóvja. 

  A felügyelőnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvé-

tel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt. (Ktftv. 7/A. § (1)) 

 

h. Adattovábbítás szabályai  

 A rögzített felvételt a felügyelő a Ktftv. 7. § (6) bekezdésében rögzített felhasználási 

célból - bizonyítási eszközként - a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve bünte-

tőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folyta-

tó szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja. Közigazgatási hatósági eljá-

rásban az eljáró hatóság megkeresésére a (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továb-

bítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a 

rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli. 

 A rögzített felvételt a felügyelő a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv részére megkeresésük esetén továbbítja a 7. § (6a) bekezdé-

sében meghatározott célból. 

 A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel 

a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. 

 Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy in-

tézkedés érinti, a 7. § (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy a felvételt a 

felügyelő annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc 

napig ne törölje. 

 A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás 

költségmentes. ((Ktftv. 7/A. § (2)-(6))  
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4.  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintettet (felvételen szereplő személyt) a továbbiakban: 

érintett)  megillető jogok  

 

a) Előzetes tájékoztatáshoz való jog  

 

 Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. Az előzetes tájékoz-

tatás a jelen szabályzat www.webetyek.hu honlapon történő közzétételével, valamint a 

térfigyelő kamerarendszer működtetéséről szóló tájékoztató táblák kihelyezésével valósul 

meg.   

 

b) Hozzáféréshez való jog 

 

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon személyes adatainak 

kezelésére vonatkozóan arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a meg-

bízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Az érintett kérelmére 

az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetve az általa megbízott adatfel-

dolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevé-

kenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattováb-

bítás jogalapjáról és címzettjéről. A hozzáférési jog gyakorlásánál a Ktftv. rendelkezései-

re, mint speciális jogszabályra maradéktalanul figyelemmel kell lenni. 

 

 Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal 

arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szük-

séges az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a 

büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának, a bűncselekmények hatékony és 

eredményes megelőzésének és felderítésének, a bűncselekmények elkövetőivel szemben 

alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának, a közbiztonság hatékony és 

eredményes védelmének, valamint az állam külső és belső biztonsága hatékony és ered-

ményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy harmadik 

személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.  

 

c) Helyesbítéshez való jog 

 

 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül he-

lyesbítse a rá vonatkozó írásos dokumentumokban szereplő pontatlan, helytelen vagy hi-

ányos személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult ar-

ra, hogy kérje a hiányos személyes adatok további személyes adatokkal, vagy az érintett 

által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal történő kiegészítését. A képfelvé-

telek módosítására, szerkesztésére az érintett nem jogosult. 

 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

 Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az adatkezelő korlátozza személyes adatainak 

kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

- ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiányta-

lansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtar-

tamára, 

- ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adat-

kezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy 

http://www.webetyek.hu/
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az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jo-

gos érdek fennállásának időtartamára, 

- az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv 

által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárá-

sok - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése 

szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig 

- az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs 

kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekez-

désben meghatározott időpontig. 

 

 Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatok-

kal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldol-

gozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének 

érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítésénél a Ktftv. rendelkezéseit – külö-

nösen a jelen szabályzat 3.f. pontban írtakat is figyelembe kell venni. 

 

5. Az érintetti jogok gyakorlásának módja 

 Az érintett természetes személy írásban, postai és elektronikus úton a megadott elérhető-

ségeken fordulhat az Adatkezelő felé az érintetti jogainak gyakorlása végett. Amennyiben 

az ilyen tárgyú megkeresés nem közvetlenül a Jegyzőhöz és/vagy az Adatvédelmi Tiszt-

viselőhöz érkezik, úgy a megkeresésről tudomást szerző személy a Jegyzőt és az Adatvé-

delmi Tisztviselőt haladéktalanul értesíti. 

 Az Adatkezelő a kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfel-

jebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet tájékoztatja. 

 Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi- és Információsza-

badság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének 

vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jo-

gainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a Hatóság adatvédelmi ha-

tósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak 

kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

 

 Az érintett a fentiek mellett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi köré-

be tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az Adatfeldolgozó ellen bíróság-

hoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy ren-

delkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésé-

re vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatáro-

zott előírások megsértésével kezeli. 

Az érintettet megillető jogok további részletszabályait az Info tv. II/A fejezete tartalmaz-

za. 

6. Adatbiztonsági előírások: 

a. Elhelyezési és üzembiztonság: 

1. A térfigyelő központ az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő Polgármes-

teri Hivatal 10. sz. irodájában kerül elhelyezésre.  
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2. A rendszer folyamatos működőképességét szerver oldalon szünetmentes tápellátás biz-

tosítja. 

3. A szerver szoba ajtaját folyamatosan zárva kell tartani.  

4. A térfigyelő központ ajtójához 5 db kulcskészlet  tartozik, melyeknek tárolásáról és 

őrzéséről Etyek Nagyközség Jegyzője gondoskodik. 

5. A tartalék kulcskészleteket lezárt és az Adatkezelő által aláírt, lepecsételt borítékban 

kell tárolni. 

6. A felügyelő ellenőrzi a rendszer üzemképességét és ennek tényét, esetleges tapasztala-

tait (különös tekintettel a meghibásodásokra) az üzemeltetési naplóba bejegyzi, és 

szükség esetén kezdeményezi a meghibásodások kijavítását. 

b. Szervezeti és személyi biztonság: 

1. A térfigyelő központ megfigyelő helyiségében állandó jelleggel a felügyelő, ideiglenes 

jelleggel a megfigyelésben közreműködő polgárőrök és rendőrök a felügyelő egyidejű 

jelenléte mellett valamint az ellenőrzésre, karbantartásra jogosult személyek tartóz-

kodhatnak. Az ideiglenes jelleggel és meghatározott céllal történő bent tartózkodás té-

nyét az Üzemeltetési Naplóban rögzíteni kell.  

2. Minden ki-és beléptetést (személy neve, munkahelye vagy lakcíme, telefonszáma, be-

lépés oka) az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 

c. Informatikai biztonság: 

1. Az adatkezelőnek biztosítania kell a rendszerben keletkezett személyes adatok védel-

mét, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és adatkezelés, valamint nyilvános-

ságra hozatal megakadályozását. 

2. Etyek Nagyközség Önkormányzata az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak-

nak megfelelően határozza meg az informatikai rendszereinek biztonsági osztályba so-

rolását és az az alapján szükséges adatbiztonsági intézkedéseket. A besorolást és az 

adatbiztonsági intézkedéseket az Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza. 

3. A rendszer működéséhez szükséges eszközök és adathordozók - jogszerű adattovábbí-

tás kivételével – a központból nem vihetők ki. 

4. Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban előírtak szerint lehet az eljárásra jogo-

sult szerv/ hatóság képviselője által biztosított adathordozó eszközön. 

5. Az adatok kezelésében, különös tekintettel azok visszakeresésében, visszanézésében 

és lementésében a Hivatal informatikusa közreműködhet. 

6. Jelen szabályzatot a térfigyelő kamerarendszer által készített adatok kezelésére jogo-

sult személyeknek alkalmazás szintjén ismerniük kell.  
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III. NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 

1. Üzemeltetési Napló vezetése: 

Üzemeltetési Naplót naponta vezetni kell a térfigyelői szolgálat váltásairól, a rendszer vál-

táskori állapotáról, estleges meghibásodásokról és arra tett intézkedésekről, valamint a térfi-

gyelő központba belépő személyekről a 3/1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

2. Észlelési és Intézkedési Napló: 

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képen látható rendkívüli esemény, incidens 

megfigyelése, észlelése esetén kell kitölteni a 3/3. számú melléklet szerinti tartalommal. 

3. Adat-visszanézési napló: 

A térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek megfigyelő helyiségben történő visz-

szanézését kell rögzíteni a 3/4. számú melléklet szerinti formában. 

4. Adatmásolási és Továbbítási Napló: 

A térfigyelő kamerarendszer által rögzített és a jogszerű megkeresés alapján kimásolt, to-

vábbá szükség esetén továbbított adatok nyilvántartására szolgál a 3/5. számú melléklet sze-

rinti formában. A Naplót a lezárását követően 5 évig meg kell őrizni. 

5. Adat Megismerési Napló: 

A betekintési jog (jelen szabályzat II/3/g. pontja) és az adattovábbítási kérelem (jelen intéz-

kedés II/3/h. pontja) alapján történt betekintések nyilvántartására szolgáló dokumentum, a 

3/6. számú melléklet szerinti tartalommal. 

6. Adattovábbítási kérelem (nyomtatvány): 

A jelen szabályzat II/3/h pontja szerinti megkeresés, vagy kérés esetén használható nyom-

tatvány a 3/7. számú melléklet szerinti formában. 

Mellékletek: 

1. Tájékoztató tábla térfigyelő kamerarendszer működtetéséről (1 lap). 

2. Dokumentum minták (3 lap). 

Etyek, 2021. június 11.  

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Zólyomi Tamás 

 jegyző polgármester 
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1. melléklet 

Tájékoztató tábla minta 

térfigyelő kamerarendszer működtetéséről 
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2.  melléklet 

DOKUMENTUM MINTÁK 

1. Üzemeltetési Napló: 

A rendszer működtetése során a rendszer állapotának esetenkénti ellenőrzéséről az alábbi 

üzemeltetési naplót kell vezetni: 

ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

Dátum: Ellenőrzést végző felügyelő 

neve 

Ellenőrzést végző felügyelő 

aláírása 

………év…….hónap….nap   

Rendszer állapotának ellenőrzése  

Időpont Állapotra vonatkozó észrevételek Hiba észlelése esetén tett intézkedés 

07,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Térfigyelő központba történt belépők nyilvántartása 

Időpont 

mettől- meddig 
Bent tartózkodó neve, beosztása Belépés oka, belépő tevékenysége  

   

   

   

   

   

3. Észlelési és Intézkedési Napló: 

A köztéri térfigyelő kamararendszer által közvetített felvételeken észlelt, megfigyelt rendkívüli 

események esetén a megfigyelésre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint kell rögzíteni: 

ÉSZLELÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI NAPLÓ 

Észlelési időpontja 
Rendkívüli esemény észlelésének he-

lye 
Tett intézkedés címzettje 

………év…..hó…..nap 

…….óra…...perc 

Kamera 

száma 
Esemény helyszíne, leírása 

Rendőrség, városrendészet, 

katasztrófavédelem, mentők 

stb. 

    

    

    

    



13 

 

    

    

4. Adat-visszanézési napló: 

A térfigyelő kamararendszer által rögzített felvételek visszanézését az alábbi naplóban kell rögzí-

teni: 

ADATVISSZANÉZÉSI NAPLÓ 

Kamera 

Esemény 

megnevezése  

Visszanéző 

Szám 
Felvétel időpontjának 

Neve Intézkedése 
Kezdete Vége 

      

      

      

5. Adatmásolási és továbbítási napló: 

A kimásolt adatokat és azok továbbítását az alábbi naplóban kell nyilvántartani: 

ADATMÁSOLÁSI ÉS TOVÁBBÍTÁSI NAPLÓ 

Másolt felvétel készítésének Adattovábbítás 

Időpontja Oka 
Adathordozó 

megnevezése 
Időpontja Címzettje Jogalapja* 

      

      

      

*Jogalap lehet: 

a. elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

b. elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

c. felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljá-

rásban 

d. felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használ-

ható fel  

e. a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 

céljából 

f.      a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 

iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából 

g. a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 

h. körözött személy vagy tárgy azonosítása ((Ktftv. 7. § (6) (6a) bekezdése). 

 

 

6. Adat megismerési napló: 
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Azon személyek nyilvántartására szolgál, akik a térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvéte-

len szerepelnek és betekintési jogukkal élve a 30 napos törlési határidőn belül kérték ezen felvé-

telek megtekintését. A napló tartalma: 

 

ADATMEGISMERÉSI NAPLÓ 

Időpont Kérelmező neve, lakcíme 

Felvételt készítő kamera 

Száma 

Felvétel időpontjá-

nak 

kezdete és vége 

Adatmegismerés 

oka 
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7. Adattovábbítási/megismerési kérelem minta: 

K É R E L E M 

Etyek Nagyközség Önkormányzata térfigyelő rendszer által kezelt adat megismeré-

se/továbbítása* iránt 

(* megfelelő rész aláhúzandó) 

Kérelmező neve: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………. 

- Születési helye, ideje: 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

- Anyja neve: …………………………………………………………………… 

- Címe: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

- Telefonszáma: ………………………………., E-mail címe: 

…………………………………………………… ……………. 

Adat igénylés jogalapja (lásd Ktftv. 7. § (6), (6a) bekezdésében foglaltakat):  

A megfelelő rész sorszám bekarikázandó: 

1. elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,  

2. elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,  

3. közterületi felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigaz-

gatási hatósági eljárásban, 

4. a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

történő felhasználás céljából.  

5. a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és meg-

szakítása céljából 

6.a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbizton-

sági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása 

céljából 

7.  a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 

8. körözött személy vagy tárgy azonosítása 

A kért felvétel készítésének: 

-  időpontja: 

…………………………………………………………………………………………….. 

- helyszíne (pontos helyszíni azonosítók megadása): 

……………………………………………………………………..  

Kérelem oka: 

…………………………………......................................................................................... 
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…………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Adattovábbítás módja: 

………….....................................................................................................................  

Kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvétel-

részletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került.  

Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően a közterület felügyelet a rögzített felvételrész-

letet haladéktalanul törli. 

Dátum: ………………………………… 

 

 

kérelmező aláírása 


