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I. RENDELETEK 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 
17/2018. (VI.29.)  

önkormányzati rendelete 
 

Érd Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszerről 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) 
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság növelése, a lakosság 
biztonságérzetének erősítése, a jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a 
közterületi rend biztosítása érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő 
kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. 
 
2. § A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi 
képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.  
 
3. § A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését, típusát és darabszámát a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 
 
4. § A térfigyelő rendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata jelen rendelet 1. függelékét 
képezi. A szabályzatot az üzemeltető a város honlapján közzéteszi. 
 
5. § A térfigyelő rendszer kezelését és üzemeltetését a közterület-felügyelet végzi, a Térfigyelő 
Központ Diszpécser Szolgálat folyamatos, 24 órás működtetésével. 
 
6. § A térfigyelő rendszerrel készített képfelvételek és a Térfigyelő Központban keletkezett 
bármely más adatok kezelése során kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének vonatkozó 
előírásai szerint lehet eljárni. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                        T. Mészáros András s.k. 
                         jegyző                          polgármester 
 
 
A Közgyűlés elfogadta a 2018. június 28-ai ülésén. 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdetem! 
Érd, 2018. június 29. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 
                       jegyző 
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1. melléklet a 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

KAMERAEGYSÉGEK TELEPÍTÉSI HELYEI 
 

Telepítési 
pozíció 
száma 

Kamera 
sorszám 

Telepítés helye 

Kamera típusa Telepítési helyek száma 

Rendsz
ámfelis
merő 

Fix 
PTZ 

Dome 

Rendsz
ámfelis
merő 

Fix 
PTZ 

Dome 

1 K001-1 
M7 autópálya lehajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

2 K001-2 
M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

3 K001-3 
M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

4 K002-1 
M7 autópálya felhajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

5 K002-2 
M7 autópálya lehajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

6 K003 
Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

2     1     

7 K004-1 
Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom bejövő 
forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő 
oszlopra) 

1     1     

8 K004-2 
Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom kimenő 
forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő 
oszlopra) 

1     1     

9 K005 
6-os főút -M6 le-felhajtó - Tétényi út körforgalom (PTZ dome 
kamera cseréje Rendszámfelismerő kamerára, meglévő 
oszlopra) 

2     1     

10 K006 
Széles utca (Ófalu) (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, 
meglévő oszlopra) 

2     1     

11 K007 
6-os főút – 7-es főút -  M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu 
felé) Külső Római út ker. (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

2     1     

12 K008-1 
M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata 
kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, 
meglévő oszlopra) 

1     1     

13 K008-2 
M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata 
bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, 
meglévő oszlopra) 

1     1     

14 K009 
Délibáb utca – Ercsi út kereszteződése (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)  

2     1     

15 K010 
Tolmács utca – Délibáb utca kereszteződése (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

2     1     

16 K011 
7-es út – Szajkó utca (új telepítésű rendszámfelismerő 
kamera, meglévő oszlopra) 

2     1     

17 K012 
Fehérvári út – 7-es főút találkozása (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

2     1     
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18 K013-1 
Fehérvári út – Zámori út kimenő forgalom (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

19 K013-2 
Fehérvári út – Zámori út bejövő forgalom (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

20 K014 
Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

2     1     

21 K015 
Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű 
rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra) 

1     1     

22 K016 
Késmárki utca – Névtelen tér (új telepítésű PTZ dome kamera, 
meglévő oszlopra) 

    1     1 

23 K017 
Késmárki utca – Névtelen tér (meglévő PTZ dome kamera 
cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon) 

1     1     

24 K018 
Esztergályos utca – Iparos út kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő 
oszlopon) 

2     1     

25 K019 
Fehérvári út – Szajkó utca (meglévő PTZ dome kamera 
cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon) 

2     1     

26 K020 
Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő 
oszlopon) 

2     1     

27 K021 
Dagály utca – Tétényi út kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő 
oszlopon) 

2     1     

28 K022 
Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca (meglévő PTZ dome 
kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő 
oszlopon) 

2     1     

29 K023 
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1. 
(új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

30 K024 
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd 
gárdonyi G. u. 1/b (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

31 K025 
Érdi Teleki Sámuel általános Iskola (új telepítésű fix kamerák, 
meglévő oszlopon) 

  2     1   

32 K026 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 
Alsó utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

33 K027-1 
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy Zs út 19-
21. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon) 

  2     1   

34 K027-2 
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Aggteleki utca – 
Retyezáti utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, 
meglévő oszlopon) 

  1     1   

35 K028 
Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101. (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

36 K029 
Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7. (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

37 K030 
Érdi Bolyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32. (új 
telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

38 K031 
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1. (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   
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39 K032 
ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 
Ercsi út 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

40 K033-1 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. 
főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon) 

  2     1   

41 K033-2 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. 
körforgalom (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

42 K034-1 
Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Polgárok Háza bejárat 
(új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán) 

  1     1   

43 K034-2 
Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. gépkocsi átjáró (új 
telepítésű PTZ dome kamera, épület oldalfalán) 

    1     1 

44 K034-3 
Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Budai út felől (új 
telepítésű fix kamera, épület oldalfalán) 

  1     1   

45 K035-1 
Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Érdi Vigadó épület Pelikán 
Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület 
oldalfalán) 

  2     1   

46 K035-2 
Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Helytörténeti Épület Pelikán 
Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület 
oldalfalán) 

  2     1   

47 K036 
Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Polgárok Háza Pelikán 
Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület 
oldalfalán) 

  2     1   

48 K037 
Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

49 K038 
Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló Pelikán sétány 
felől (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon) 

  2     1   

50 K039 
Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló (új 
telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

51 K040 
Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló (új 
telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

52 K041 
Érd Aréna Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész (új telepítésű 
fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

53 K042 
Érd Aréna Velencei út 39-41. VIP parkoló (új telepítésű PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

54 K043 
Érd Aréna Velencei út 39-41. Parkló Gépjármű bejárat (új 
telepítésű fix dome kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

55 K044 
Polgármesteri Hivatal külső parkoló Önkormányzat oldalfalán 
(Hrsz. 22563) (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán) 

  1     1   

56 K045 
Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558) (új 
telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán) 

  2     1   

57 K046 Béke téri parkoló (új telepítésű fix kamerák, épület falán)   2     1   

58 K047 
Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamerák, meglévő oszlopon) 

  2     1   

59 K048-1 
Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, 
meglévő oszlopon) 

  1     1   

60 K048-2 
Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, díszkút 

  1     1   
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fedett tetőterében) 

61 K049 
Festő utca – Bádogos utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

62 K050 József tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)     1     1 

63 K051 
Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

64 K052 
Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

65 K053 
Alsóvölgyi út – Beléndek utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

66 K054 
Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése (új telepítésű 
fix kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

67 K055 
Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése (új telepítésű PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

68 K056 
Burgundi utca – Rizling utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

69 K057 
Elek utca – Botond utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon)  

  1     1   

70 K058 
Miklós utca – Gellért utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

71 K059 
Emília utca – Kornélia utca kereszteződése (új telepítésű fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

72 K060 
Kerülő utca – Járom utca kereszteződése (új telepítésű PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

73 K061 
Budai úti körforgalom Hrsz: 22263 (meglévő PTZ dome 
kamera, épület oldalfalán) 

    1     1 

74 K062 
Bajcsy-Zs. út – Sóskúti út kereszteződése (új PTZ dome 
kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

75 K063 
Budafoki út – TESCO (meglévő PTZ dome kamera, meglévő 
oszlopon) 

    1     1 

76 K064 
Szent László tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő 
oszlopon) 

    1     1 

77 K065 
Diósdi út 25. – Széchenyi tér (meglévő PTZ dome kamera, 
meglévő oszlopon) 

    1     1 

78 K066 
Római út – Kastély u. kereszteződése (meglévő fix kamera, 
meglévő oszlopon) 

  1     1   

79 K067 
Velencei út – Elöljáró utca (meglévő fix kamera, meglévő 
oszlopon) 

  1     1   

80 K068 
Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok (meglévő PTZ dome 
kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

81 K069 
Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090) (meglévő fix 
kamera, meglévő oszlopon) 

  1     1   

82 K070 Körönd (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)   1     1   
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83 K071 
Diósdi út SPAR körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, 
meglévő oszlopon) 

    1     1 

84 K072 
Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom (meglévő PTZ dome 
kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

85 K073 
Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés 
(meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

86 K074 
Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

87 K075 
Duna utca – Sárd utca kereszteződése (meglévő fix kamera, 
meglévő oszlopon) 

  1     1   

88 K076 
Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13 (meglévő PTZ dome kamera, 
meglévő oszlopon) 

    1     1 

89 K077 
Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

90 K078 
Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő fix kamera, 
meglévő oszlopon) 

  1     1   

91 K079 
Balatoni út – Diósdi út kereszteződése (meglévő fix kamera, 
meglévő oszlopon) 

  1     1   

92 K080 
Ercsi út Temető bejárat (meglévő fix kamera, meglévő 
oszlopon) 

  1     1   

93 K081 
Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166) (meglévő PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

94 K082 
Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése (meglévő 
PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

95 K083 
Avar utca – Borbolya utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

96 K084 
Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

97 K085 
Ér utca – Talabor utca kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

98 K086 
Ercsi út – Délibáb utca sarkok (meglévő PTZ dome kamera 
cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

99 K087 
Fácán köz – Pacsirta utca sarkok (meglévő PTZ dome kamera 
cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

100 K088 
Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

101 K089 
Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

102 K090 
Garam utca – Apály utca kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

103 K091 
Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

104 K092 
Felső utca – Karolina utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

105 K093 
Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ 

  1     1   



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                   VIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM – 2018. JÚNIUS 29. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

106 K094 
Mecset utca – Minaret előtt (meglévő PTZ dome kamera 
cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

107 K095 
Mély út vége Hrsz: 23456 (meglévő PTZ dome kamera cseréje 
fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

108 K096 
Szabadság tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő 
oszlopon) 

    1     1 

109 K097 
Széles utca – Felső utca kereszteződése (meglévő PTZ dome 
kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

110 K098 
Szép Ilonka utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

111 K099 
Szövő utca – Kövező utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon) 

  1     1   

112 K100 
Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés 
(meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

113 K101 
Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése (meglévő PTZ 
dome kamera, meglévő oszlopon) 

    1     1 

114 K102 
Alispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287 (meglévő 
PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon) 

  1     1   

115 K103 
Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt (meglévő PTZ dome kamera 
cseréje fix kamerára, épület falon) 

  1     1   

116 K104 Termálfürdő (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)     1     1 

117 K105 
Európa sétány - Diósdi út (új telepítésű fix kamera, épület 
falon) 

  2     1   

118 K106 
Európa sétány - Kálvin tér (új telepítésű fix kamera, épület 
falon) 

  1     1   

    Kamera darabszám összesen 41 77 25 27 66 25 

 
143 118 
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1. függelék a 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 

ÜZEMELTETÉSI ÉS ADATVÉDELMI 

SZABÁLYZATA 

Hatályos: 2018.07.01. 

Készítette: Kocsis János védelmi referens 

Ellenőrizte: dr. Hudák Mariann adatvédelmi felelős 
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3. Térfigyelő rendszer üzemeltetésének célja és rendje 
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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, melyekkel 
kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé válik a közterület távolból történő 
megfigyelése, kamerákkal képfelvételek készítése, a felvételek tárolása és visszanézése, továbbá 
ezen adatok továbbítása, megsemmisítése vagy törlése. 

b. A térfigyelő rendszer által rögzített képfelvételek az információs önrendelkezési jogról és az 
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései 
alapján többnyire személyes adatoknak és az adatokon elvégzett bármilyen műveletek pedig 
adatkezelésnek minősülnek, amelyek alkalmazásának szabályait a jelen szabályzat II. fejezete 
tartalmazza. 

c. Érd MJV térfigyelő rendszerének felépítése: 

 Terepi eszközök: 

o 118 telepítési helyen 143 db kamera, melyből 41 db rendszámfelismerő kamera a város 
ki- és bevezető útjain, 77 db fix látószögű kamera és 25 db PTZ dome (360 fokban 
forgatható) kamera a város belterületein. 

o adatátviteli vezetékes (légkábeles) hálózat a kameraegységek és a térfigyelő központ, 
valamint a rendőrségi munkaállomás között. 

 Térfigyelő központ: 

o helye: Érd Polgárok Háza fsz. 19-20-as szobák, 2030 Érd Alsó utca 3. 

o eszközök: központi szerver egység és képrögzítő egység, 3 munkaállomás (számítógép, 
kezelő monitorok, áttekintő nagyméretű monitor, szoftverek, nyomtató), 
klímaberendezések, ergonomikus bútorzat, adatátvitel aktív és passzív eszközei, 10 
perces áthidalási idővel rendelkező szünetmentes tápegységek, telefon (+36 23 365 038 
önálló hangrögzítős számmal), hűtőszekrény, mikro sütő. 

 Rendőrségi térfigyelő munkaállomás: 

o helye: Rendőrségi épület földszinti szoba, 2030 Érd Felső utca 4. 

o eszközök: 1 munkaállomás a hozzátartozó számítógéppel, kezelő és áttekintő monitorral, 
nyomtatóval, munkavégzésre alkalmas bútorzat (rendőrség biztosítja). 

2. Térfigyelő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője: 

a.  Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

b. Üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoport 

3. Térfigyelő rendszer üzemeltetésének célja és rendje: 

a.  Üzemeltetés célja: 

 közbiztonság növelése, jogsértések észlelése, rögzítése, elkövetők felderítésének segítése, 

bűnmegelőzés és bűnüldözés hatékonyságának segítése; 

 közterület rendfenntartás elősegítése, közterületi jogsértések megelőzése; 

 önkormányzati vagyon megóvásának elősegítése; 

 közlekedési csomópontok ellenőrzése és rendszámfelismerésre; 

 mindezek által a lakosság biztonságérzetének erősítése. 

b. Térfelügyelő rendszer az alábbiakra alkalmas: 

 közterületek nappali és éjszaki időszakban történő folyamatos megfigyelésére; 

 keletkezett képfelvételek rögzítésére és engedélyezett időtartamú tárolására, jogszabályban 

előírt kezelésére, továbbítására, visszanézésére és törlésére. 

c.  Üzemeltetés rendje: 
 A kamerarendszer napi 24 órában folyamatosan, szünetmentesen működik. 
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 A Térfigyelő Központban a közterület-felügyelői feladatokat ellátó Városrendészeti csoport 

állományába szervezett 4 fős Diszpécser Szolgálat 24 óránkénti 1 fő ügyeletes szolgálatával 

látja el a rendszer hibamentes üzemeltetésének felügyeletével, a továbbított képfelvételek 

folyamatos megfigyelésével és a rendőrség vagy közterület-felügyelet szükség szerinti 

riasztásával összefüggő feladatokat a jelen szabályzatban és a szolgálati utasításban 

meghatározottak szerint. 

 A Diszpécser szolgálat részére a kijelölt szolgálatvezető havi szolgálatvezénylést készít a 

tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig, melyet a városrendészeti csoportvezető hagy jóvá a 

védelmi referens javaslatára. 

 1 fő diszpécser munkamegosztása: 24 óra aktív szolgálat a térfigyelő központban, 48 óra 

pihenő és 24 óra készenléti szolgálat a lakóhelyén ahonnan szükség esetén szolgálatba 

léptethető. 

 A diszpécseri szolgálatba beosztottakkal szemben támasztott követelményeket a szolgálati 

utasítás tartalmazza. 

 Szükség esetén (célirányos akció, rendkívüli esemény helyszínének megfigyelése, körözött 

személy vagy gépjármű keresése, stb.) a városrendészeti csoportvezető által kijelölt 

közterület-felügyelővel, polgárőrrel, illetve a rendőrkapitány által kijelölt rendőrrel a 

diszpécser szolgálat ideiglenesen megerősíthető.  

4. Térfigyelő rendszer üzembiztonsága: 

a.  A kiépített rendszerre a kivitelező 20 hónap jótállást és karbantartást biztosít 2020. február 28-ig 

és az esetleges meghibásodások kijavítását a bejelentéstől számított 48 órán belül megkezdi. 

b. Adatátviteli hálózatra a szolgáltató éves szinten minimálisan 96 %-os rendelkezésre állást biztosít 

és a bejelentett hiba elhárítását 24 órán belül megkezdi és 48 órán belül kijavítja. 

c. A térfigyelő rendszer minden eleme szünetmentes tápellátással biztosított és tartósabb 

áramszünet esetén a térfigyelő központ áramellátását a hivatal aggregátora biztosítja. 

d. A kamerarendszer hibamentes működésének folyamatos (24 órás) felügyeletét, meghibásodás 

észlelését és kijavítására történő intézkedés kezdeményezését a Térfigyelő Központ Diszpécser 

Szolgálata biztosítja. 

II.  

ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

1. Figyelembe vett jogszabályok: 

a.  Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.9) 

b. Informatikai önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) 

c. Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 

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

számú állásfoglalása az önkormányzat tulajdonában álló térfigyelő kamerarendszer 24 órás 

felügyeletéről és üzemeltetéséről 

2. Értelmező rendelkezések: 

a. Személyes adat: az Infotv. 3. § 2. pontja szerinti adat, tehát az érintettel kapcsolatba hozható adat - 

különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

b. Adatkezelés: az Infotv. 3. § 10. pontja szerinti adatkezelés, azaz az alkalmazott eljárástól 

függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így különösen 

gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 
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továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- 

vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj, 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

c. Adatkezelő: az Infotv. 3. § 9. pontja szerint az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Közterületi 

térfigyelő kamera rendszer esetében adatkezelő a Közterület-felügyelet. 

d. Adatfelelős: az Infotv. 3. § 19. pontja szerint az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus 

úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek működése során ez 

az adat keletkezett. 

e. Adattovábbítás: az Infotv. 3. § 11. pontja szerint az adat meghatározott harmadik személy 

számára történő hozzáférhetővé tétele. 

f. Adattörlés: az Infotv. 3. § 13. pontja szerint az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállítása többé nem lehetséges. 

g.  Adatmegsemmisítés: az Infotv. 3. § 16. pontja szerint az adatot tartalmazó adathordozó teljes 

fizikai megsemmisítése. 

h. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami és önkormányzati tulajdonban álló 

terület, amelyet rendelkezésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek 

közútként szolgáló és a magánterület a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által 

megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki 

használhat. Közterületi rend a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére 

vonatkozó jogszabályok megtartása. 

3. Adatkezelési szabályok: 

a.  Adatkezelés alapelvei: 

 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. 

 Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. 

 Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan 

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 

cél elérésére alkalmas. 

 Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az 

adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

serülés ellen. 

b. Adatkezelés jogalapjai: 

 Infotv. 5.§ (1) alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt 

törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben, helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). 

 A térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes és ráutaló magatartással történik. 

Ennek érdekében a rendszer alkalmazásáról az érintett közterületen megjelenni kívánó 

személyek részére jól látható helyen tájékoztató ismertetőt kell elhelyezni. Érd MJV 

közigazgatási területein a bevezető utaknál és a tömegközlekedési pályaudvaroknál a 2. számú 

melléklet szerinti tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre. 

 A közterület-felügyelet adatkezelésének jogi alapját a Ktftv. 7. § (3)-(8) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezések adják meg. 
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c. 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, 

 végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 

eljárásban, továbbá 

 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel (Ktftv. 7. § (6) bekezdése). 

d. Adatkezelés időtartama a Ktftv. 7. § (7-9) bekezdései alapján: 

 A felügyelet a térfigyelő rendszer által rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével 

haladéktalanul törli. 

 A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon 

belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál 

a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. 

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

megindította, és erről a felügyelőt tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra 

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

időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.  

 Ha a felvételen szereplő személy a (6) bekezdés d) pontja szerint 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. 

e. Betekintési jog a Ktftv. 7/A. § (1) bekezdése alapján: 

 A felügyelet 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 személy tudomására 

jutásától megóvja. 

  A felügyeletnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvétel 

törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt. 

f. Adattovábbítás szabályai a Ktftv. 7/A. § (2-6) bekezdései alapján: 

 A rögzített felvételt a felügyelő a II/2/c pontban foglalt felhasználási célból - bizonyítási 

eszközként - a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az 

ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy 

adatkérésére továbbíthatja. 

 A megkeresésben vagy adatkérésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a 

rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.  

 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 intézkedés 

érinti, a II/2/c pont utolsó felsorolásában meghatározott célból kérheti, hogy a felvételt a 

felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne 

törölje. 

 A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás 

költségmentes 

4. Adatbiztonsági előírások: 

a. Elhelyezési és üzembiztonság: 
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 A térfigyelő központ és a szerverszoba az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő 

Polgárok Háza földszint 19-20-as helyiségeiben kerül elhelyezésre. Az objektum védelmét 

belső és külső kamerarendszer biztosítja. 

 A térfigyelő központ bejárati ajtaja több ponton záródó páncélajtó, elektronikus ki-és 

beléptető rendszerrel, a helyiségek riasztó berendezéssel és a nyílászárók vasráccsal 

biztosítottak. A szerverszoba ajtaja szintén több ponton záródó páncélajtó. 

 A bejárai ajtó elektronikus beléptető rendszeréhez 20 db beléptető kártya tartozik, melyek 

elosztásáról a városrendészeti csoportvezető dönt a védelmi referenssel egyetértésben. 

 A rendszer folyamatos működőképességét szünetmentes tápellátás biztosítja. 

 A szerver szoba ajtaját folyamatosan zárva kell tartani.  

 A térfigyelő központ ajtóihoz 5 db kulcskészlet (készletenként 1-1 db kulcs a megfigyelő és 

szerverszoba ajtóihoz) tartozik, melyeket az alábbiak szerint kell tárolni és őrizni: 

o 1 készletet a mindenkori diszpécser szolgálat tárol és használ, 

o 1 tartalék- készlet (tűzriadó esetére) a Polgárok Házában lévő telefonközpontban, 

o 1 tartalék- készlet (váratlan helyzetekre) a Főporta Biztonsági Szolgálatánál 

o 1 tartalék- készlet (váratlan esetekre) a városrendészeti csoportvezetőnél, 

o 1 tartalék- készlet (váratlan esetekre) a védelmi referensnél 

 A tartalék kulcskészleteket lezárt és az adatfelelős által aláírt, lepecsételt borítékban kell 

tárolni. 

 A diszpécser szolgálat minden szolgálatváltáskor leellenőrzi a rendszer üzemképességét és 

ennek tényét, esetleges tapasztalatait (különös tekintettel a meghibásodásokra) az 

üzemeltetési naplóba bejegyzi és szükség esetén a városrendészeti csoportvezetőnél 

kezdeményezi a meghibásodások kijavítását. 

 A térfigyelő kamerarendszer folyamatos karbantartását az önkormányzat biztosítja az erre 

alkalmas vállalkozóval kötött megbízási szerződés alapján  

b. Szervezeti és személyi biztonság: 

 A térfigyelő rendszer adatkezelője: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Városrendészete, 

adatfelelőse: városrendészeti csoportvezető. 

 A térfigyelő központ megfigyelő helyiségében állandó jelleggel a diszpécser szolgálat tagjai, 

ideiglenes jelleggel pedig az adatfelelős által kijelölt és konkrét feladattal megbízott 

közterület-felügyelők, hivatali informatikusok, polgárőrök és rendőrök, valamint az 

ellenőrzésre, karbantartásra jogosult személyek tartózkodhatnak. Az ideiglenes jelleggel és 

meghatározott céllal történő bent tartózkodás tényét az Üzemeltetési Naplóban rögzíteni kell. 

 Beléptető kártyával nem rendelkező személyek csak a városrendészeti csoportvezető vagy a 

védelmi referens engedélyével léphetnek be a térfigyelő központba. 

 A berendezések karbantartása, javítása esetén a városrendészeti csoportvezető gondoskodik 

arról, hogy ezen időszak alatt a diszpécser szolgálat 1 fő közterület-felügyelővel megerősítésre 

kerüljön, akik gondoskodnak az adatvédelmi előírások betartásáról. 

 A diszpécser szolgálat ellenőrzése céljából a térfigyelő központba a polgármester, 

alpolgármesterek, jegyző és aljegyző, védelmi referens, városrendészeti csoportvezető, 

valamint mindezen személyek valamelyikének kíséretében külső állami szervtől ellenőrzésre 

érkező és erre jogosult személyek léphetnek be. 

 Minden ki-és beléptetést (személy neve, munkahelye vagy lakcíme, telefonszáma, belépés oka) 

az üzemeltetési naplóban rögzíteni kell. 

c. Informatikai biztonság: 

 Az adatkezelőnek biztosítania kell a rendszerben keletkezett személyes adatok védelmét, 

különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és adatkezelés, valamint nyilvánosságra hozatal 

megakadályozását. 

 A rendszer működéséhez szükséges eszközök és adathordozók - jogszerű adattovábbítás 

kivételével – a központból nem vihetők ki. 
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 Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban előírtak szerint lehet az eljárásra jogosult szerv/ 

hatóság képviselője által biztosított adathordozó eszközön. 

 Az adatok kezelésében, különös tekintettel azok visszakeresésében, visszanézésében és 

kimentésében a hivatal informatikai részlege közreműködhet. 

 Jelen szabályzatot a diszpécser szolgálat tagjainak és a térfigyelő kamerarendszer által 

készített adatok kezelésére jogosult személyeknek alkalmazás szintjén ismerniük kell. A jelen 

szabályzat II/3/b pontban nevezett diszpécserek és közterület-felügyelők felkészítéséről a 

városrendészeti csoportvezető és a védelmi referens gondoskodik. 

III.  

NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 

1. Üzemeltetési Napló vezetése: 

Üzemletetési Naplót naponta vezetni kell a diszpécser szolgálat váltásairól, a rendszer váltáskori 

állapotáról, estleges meghibásodásokról és arra tett intézkedésekről, valamint a térfigyelő központba 

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

2. Szolgálatvezénylés: 

A diszpécser Szolgálat szolgálatvezetője készíti el a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig a 3/2. 

számú melléklet szerinti formában. 

3. Észlelési és Intézkedési Napló: 

Térfigyelő kamerarendszer által közvetített képen látható rendkívüli esemény, incidens 

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

4. Adat-visszanézési napló: 

A térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek megfigyelő helyiségben történő visszanézését 

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

5. Adatmásolási és Továbbítási Napló: 

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

szükség esetén továbbított adatok nyilvántartására szolgál a 3/5. számú melléklet szerinti formában. 

A Naplót a lezárását követően 5 évig meg kell őrizni. 

6. Adat-megismerési Napló: 

A betekintési jog (jelen szabályzat II/2/e. pontja) és az adattovábbítási kérelem (jelen intézkedés 

II/2/f. pontja) alapján történt betekintések nyilvántartására szolgáló dokumentum a 3/6. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

7. Adattovábbítási kérelem (nyomtatvány): 

A jelen szabályzat II/2/f pontja szerinti megkeresés, vagy kérés esetén használható nyomtatvány a 

3/7. számú melléklet szerinti formában. 

Mellékletek: 

1. Kimutatás a kameraegységek telepítési helyeiről, a kamerák típusairól és darabszámáról 
2. Tájékoztató tábla térfigyelő kamerarendszer működtetéséről (1 lap) 
3. Dokumentum minták (3 lap) 

Érd, 2018. június 29. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                        T. Mészáros András 
                  jegyző                        polgármester 
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1. számú melléklet 

 

KAMERAEGYSÉGEK TELEPÍTÉSI HELYEI 

(A 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete) 

2. számú melléklet 
Tájékoztató tábla minta 

térfigyelő kamerarendszer működtetéséről 
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3. számú melléklet 

DOKUMENTUM MINTÁK 

1. Üzemeltetési Napló: 

A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, naponkénti ellenőrzéséről és a 
központi helyiségben tartózkodókról az alábbi üzemeltetési naplót kell vezetni: 

ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

Dátum: Szolgálatba lépő diszpécser neve Diszpécser aláírása 

………év…….hónap….nap   

Rendszer állapotának ellenőrzése a diszpécser szolgálat váltásakor 
és egyéb esetekben: 

Időpont Állapotra vonatkozó észrevételek Hiba észlelése esetén tett intézkedés 
07,00 

 
 

Váltáskor: 
 
 
 

 

 
 
 
 

Egyéb esetekben:  

Térfigyelő központba történt belépők nyilvántartása 

Időpont 
mettől- meddig 

Bent tartózkodó neve, beosztása Belépés oka, belépő tevékenysége  

   

   

   

   

   

2. Szolgálatvezénylés: 

DISZPÉCSER SZOLGÁLAT VEZÉNYLÉSE 

………..év……….hónapban 

Nap 
Szolgálatot adó 

Megjegyzés 
Neve Aláírása 

1.    

2.    

3.    

. 

. 

. 

31.    
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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 helye Tett intézkedés címzettje 

………év…..hó…..nap 

…….óra…...perc 

Kamera 

száma 
Esemény helyszíne, leírása 

Rendőrség, városrendészet, 

katasztrófavédelem, mentők stb. 

    

    

    

    

    

    

4. Adat-visszanézési napló: 

A térfigyelő kamararendszer által rögzített felvételek visszanézését az alábbi naplóban kell rögzíteni: 

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* 
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*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 eljárásban 

d. felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel 

(Ktftv. 7. § (6) bekezdése). 

 

6. Adat-megismerési napló: 

Azon személyek nyilvántartására szolgál, akik a térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételen 
szerepelnek és betekintési jogukkal élve a 8 napos törlési határidőn belül kérték ezen felvételek 
megtekintését. A napló tartalma: 

ADATMEGISMERÉSI NAPLÓ 

 

Időpont Kérelmező neve, lakcíme 

Felvételt készítő kamera 

Száma 
Felvétel időpontjának 

kezdete és vége 
Adatmegismerés 

oka 

     

     

     

7. Adattovábbítási/megismerési kérelem minta: 

K É R E L E M 
Érd MJV Önkormányzat térfigyelő rendszer által kezelt adat megismerése/továbbítása* iránt 

(* megfelelő rész aláhúzandó) 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………………………………… 

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

- Címe: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adat igénylés jogalapja (lásd Ktftv. 7. § (6) 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 közigazgatási hatósági 

eljárásban, 

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

történő felhasználás céljából.  

A kért felvétel készítésének: 

-  időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- helyszíne (pontos helyszíni azonosítók megadása): ………………………………………………………………….  

Kérelem oka: …………………………………..................................................................................................................................  

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

Adattovábbítás módja: ………….....................................................................................................................  
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Kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet 
kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került.  
Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően a közterület felügyelet a rögzített felvételrészletet 
haladéktalanul törli. 

Dátum: ………………………………… 

kérelmező aláírása 
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