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I. A SZABÁLYOZÁS ALAPJA ÉS CÉLJA 
 

 

1.1. A Szabályzat célja: Balatonalmádi és Felsőörs település közterületén elhelyezett 

térfigyelő kamerák és a kapcsolódó műszaki elemek alkalmazásának és használatának jogi 

szabályozása, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. 

 

1.2. A szabályozás jogszabályi alapjai: 

 Magyarország Alaptörvénye, 

 EU Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.), 

 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.), 

 a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII: törvény (Kftv.), 

 a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 

törvény, 

 a személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi LXXXIII. törvény (Szvtv.), 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.). 

 

1.3. A Térfigyelő rendszer: 

A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök és megoldások összessége, amely biztosítja a 

közterületen történő álló- és mozgó képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, 

tárolását és felhasználását. 

 

A képfelvevők által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az 

adatkezelés tényéről és körülményeiről. 

 

Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, tárolása, személyes adatok kezelése, ha a rendszer 

alkalmazására jogszabályi felhatalmazás van, az adatkezelőnek jogos érdeke áll fent, 

elvégezte az érdekmérlegelési tesztet és az érintettek tájékoztatást kaptak az adatkezelésről. 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata, Felsőörs Község Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzatok) a közöttük fennálló – Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

fenntartására és működtetésére vonatkozó – megállapodás alapján, a Balatonalmádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi településen 10 darab, Felsőörs településen 3 db 

térfigyelő kamera kihelyezésével biztosítja a Balatonalmádi és Felsőörs település   

meghatározott területeire kiterjedő Közterületi Térfigyelő Rendszer kialakítását.  

 

1.4. A kamerák kihelyezése 

 

A térfigyelő kamerák Balatonalmádi település 10 pontján, Felsőörs település 1 pontján  

kerültek látható módon kihelyezésre.  
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A kamerák a következő helyen kerülnek kihelyezésre, az emberi termetnél magasabb oszlopra  

szerelt műszaki megoldással, 4  méter magasságban: 

 

 

Cím Látószög 

Balatonalmádi, Szent Erzsébet liget, Európa 

Szoborpark (8 db kamera) 

1. Térfigyelő kamera 

2. Térfigyelő kamera 

3. Térfigyelő kamera 

4. Térfigyelő kamera 

5. Térfigyelő kamera 

6. Térfigyelő kamera 

7. Térfigyelő kamera 

8. Térfigyelő kamera 

 

 

 

0~+50 fok C,Ny-i 

0~+50 fok C,ÉK-i 

0~+50 fok C, D-i 

0~+50 fok C, ÉNY-i 

0~+50 fok C, ÉK-i 

0~+50 fok C, NY-i 

0~+50 fok C, NY-i 

0~+50 fok C, NY-i 

0~+50 fok C, ÉK-i 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány (2110 hrsz. 

alatti)  

1. Térfigyelő kamera 

2. Térfigyelő kamera 

Szelektív hulladékgyűjtő területén 

 

2,8-12mm,varifokális,beállítva 48fok 

4,2 mm optika,72fok 

Balatonalmádi, Veszprémi út (716/9 hrsz 

alatti) 

 

1.Térfigyelő kamera 

Vörösberényi ABC melletti területen 

elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő területén  

8mm 52fok 

  

Felsőörs,255/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db kamera 

1. Térfigyelő kamera 

2. Térfigyelő kamera 

3. Rendszámfelismerő kamera 

Sportpálya melletti szelektív gyűjtősziget 

terültén 

1:73fok 

2:67fok 

34fok-113fok állítható, jelenleg 80fok 

  

 

Az Önkormányzatok a térfigyelő rendszer működtetéséről a lakosság és a településre érkező 

vendégek figyelmét figyelem felhívó táblák kihelyezésével és a www.balatonalmadi.hu, 

www.felsoors.hu honlapon történő közzétételével tájékoztatja.  

 

1.5. A Térfigyelő rendszer létrehozásának célja: 

 a közbiztonság erősítése, a közterület általános használati szabályainak biztosítása, 

 a Térfigyelő rendszer által ellenőrzött területen található vagyon megóvása, 

felügyelete, 

  a közterület felügyelők tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának 

támogatása, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, 

 a lakosság, a településre belépők, a települést meglátogatók vagy igénybe vevők 

biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

 

 

 

http://www.balatonalmadi.hu/
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1.6. Az adatkezelő: 

 

Az Önkormányzatok a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Balatonalmádi 

Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőként alkalmazott 

közterület-felügyelőket bízta meg. 

 

A közterület-felügyelőket a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kftv.) 7. §-a hatalmazza fel arra, hogy közterületen, közbiztonsági, 

bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon 

képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. 

 

A közterület-felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása 

szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, 

kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet. 

 

A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről 

szóló előterjesztést a közterület-felügyelet terjeszti elő. A felügyelet előterjesztése alapján a 

képviselő-testület dönt. 

 

A képfelvevőt a közterület-felügyelő üzemelteti és kezeli. A közterület-felügyelők a 

képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a 

rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat 

polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. 

 

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az 

adatkezelés tényéről. 

 

A jogszerűen elkészített felvétel a rögzítés helyszínén 

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 

hatósági eljárásban, továbbá 

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. 

 

 A közterület-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 

személy tudomására jutásától megóvja. Az közterület-felügyelőnek biztosítani kell továbbá, 

hogy a felvételen szereplő személy – a felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse a róla 

készült felvételt. 

 

A rögzített felvételt az közterület-felügyelő bizonyítási eszközként a büntető vagy 

szabálysértési eljárásra jogosult szerv megkeresésére továbbíthatja. A megkeresésben meg 

kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. 
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Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére a rögzített felvétel 

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

rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli. 

 

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

a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. 

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés 

érinti, kérheti, hogy a felvételt az közterület-felügyelő annak továbbításáig, de legfeljebb a 

kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje. 

 

A közterület-felügyelő eljárása során a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok 

személyzetének kiváltságait és mentességeit, továbbá más, törvényben megállapított 

mentességeket köteles tiszteletben tartani. 

 

1.7.Az adatkezelés ideje 

 

Az Kftv. rögzíti a felhasználásra vonatkozó szabályokat is.  

 

A közterület-felügyelő  

a) az intézkedésével kapcsolatban rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap 

elteltével, 

b)
 
közbiztonsági, bűnmegelőzési cél alapján rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap 

elteltével haladéktalanul törli. 

 

Az igazoltatás során rögzített, valamint a feltartóztatott, elszállított kerékbilinccsel ellátott 

jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) személyes adatainak az adatfelvételt, valamint az 

adatátvételt követő öt napig kezelhetők. 

 

A közterület-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 közterület-felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az 

eljárását megindította, és erről a felügyelőt a Kftv-ben meghatározott határidőn belül 

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 jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az 

adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. 

 

Ha a rögzített felvételt a közterület-felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság 

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

továbbítással egyidejűleg törölni kell. 
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1.8. Az adatkezelés 

 

A közterület-felügyelő az igazoltatás során feljelentés megtétele, a vagyonvédelmi és 

közbiztonsági feladatok ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás 

megindítása céljából az igazoltatott személy 

a) természetes személyazonosító adatait, 

b) lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének adatait (a továbbiakban 

együtt: lakcím) kezeli. 

 

A közterület-felügyelő jogosult az elszállított,  valamint a feltartóztatott jármű tulajdonosának 

(üzemben tartójának) megállapítása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

törvényben meghatározott adatot – térítés nélkül – átvenni az országos járműnyilvántartásból. 

Az ilyen módon szerzett adatokat az eredeti céltól eltérően az közterület-felügyelő nem 

használhatja fel. 

 

A közterület-felügyelő feladatkörébe tartozó szabálysértési és közigazgatási hatósági 

eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére a külön törvények rendelkezései az 

irányadók. 

 

A kialakításra került térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és tárolja 

folyamatos jelleggel, mely felvételek a rendszerhez tartozó számítógépen kerülnek 

rögzítésre, lementésre. 

 

A Hivatal balatonalmádi épületében, zárható irodahelyiségben van elhelyezve, az 

adatkezelési műveletek is ebben a hivatalos helyiségben kerülnek elvégzésre. A térfigyelő 

rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági Osztály belső szervezeti egységébe tartozó 3 fő közterület-felügyelő végzi. A 

felvételek 0 órától 24 óráig folyamatosan készülnek, és kerülnek rögzítésre. Folyamatos 

megfigyelés nem történik. Egy kamera esetében a rendszerről való adatmentés csak a 

feljogosított és kioktatott közterület-felügyelők jogosultak a helyszínen, a rendelkezésükre 

bocsátott adathordozón. A többi kamera esetében egy végpont van biztosítva, a rendszer 

központi rögzítésének helye a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal épületében a 

közterület-felügyeleti iroda. Az Hivatal épülete riasztóval és kamerával védett.   

 

A törvény rögzíti a felhasználásra vonatkozó szabályokat is. A felvétel, illetőleg az abban 

szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés 

vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más 

hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés 

jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett 

személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel. 

 

1.9. Felvétel utólagos ellenőrzése és felhasználása 

 

A visszaellenőrzés időtartama alatt a helyiségben kizárólag az arra feljogosított személyek 

tartózkodhatnak. 

 

A központban alkalomszerűen élőkép is kerülhet on-line ellenőrzésre a képfelvétel és utólagos 

megtekintés funkció alkalmazása mellett.  
 



7 
 

Az adatkezelési rendszerben utólag a felvételt kizárólag a közterület-felügyelet képviselője 

tekintheti meg. 

 

 

 A szervernél felhasználási naplót kell vezetni, melybe az alábbi bejegyzések kerülnek: 

- visszaellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma, 

- egyéb észrevételek, 

- név, beosztás, beosztási hely, jelvényszám, aláírás. 

 

 A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni a naplóba, illetve, hogy milyen 

adathordozóra került. 

 

Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melybe belépés esetén 

a szerver naplóz a memóriájában. 

 
 

II. A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER JOGI ALAPJAI 

 

 

2.1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

 

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. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatkezelés jóhiszeműségét, az adattakarékosságot és 

az adatkezelés átláthatóságát. 

 

 

2.2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Az adatkezelés jogszerűségét biztosítja, hogy az EU Általános Adatvédelmi Rendelete 

(GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés e) és f) pontja alapján az adatkezelés  

 

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

- az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
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2.3. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTAI 

 

 

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának 

rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító 

adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat  

 

a) kezelésének lehetséges célját,  

b) kezelésének lehetséges időtartamát,  

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,  

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy  

e) kezelésének egyéb korlátozását  

(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a 

továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő 

terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően 

biztosítja.  

 

Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és 

biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását 

adta. A hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az nem ütközik a Magyarország 

joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe. 

 

Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése 

alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az 

alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.  

 

Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes 

adatok felhasználásáról.  

 

2.4. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE 

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell a személyes adatok kezelésének 

tényét. 

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is.  

 

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó 

jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.  

 

2.5. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS ELLEN 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  
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b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

 c) törvényben meghatározott egyéb esetben.  

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

 

Ha az érintett az adatkezelőnek meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 

határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül - a bírósághoz fordulhat. 

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

 

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 

adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az 

egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

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

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

sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön 

védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a 

távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása 

hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. 

 

III. MŰKÖDÉS, ADATBIZTONSÁG 

 

3.1. A KAMERA/RÖGZÍTŐ TÍPUSA 

 

Az Önkormányzatok a  jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi típusú, megfelelő 

műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat alkalmazza a térfigyelő rendszerében: 

 

 

Cím Kamera típusa, felbontása 

Balatonalmádi, Szent Erzsébet liget, 

Európa Szoborpark (8 db kamera) 

1. Térfigyelő kamera 

2. Térfigyelő kamera 

3. Térfigyelő kamera 

4. Térfigyelő kamera 

5. Térfigyelő kamera 

6. Térfigyelő kamera 

7. Térfigyelő kamera 

8. Térfigyelő kamera 

 

 

INTELLIO ILD-210E BL,IP Megapixeles 

nappali/éjszakai (ICR)kamera,1280x720(1.3Mp) 

u.a. 

u.a. 

u.a. 

u.a. 

u.a. 

u.a. 

u.a. 
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Balatonalmádi, Széchenyi sétány (2110 hrsz. 

alatti)  

1. Térfigyelő kamera 

 

 

2. Térfigyelő kamera 

Szelektív hulladékgyűjtő területén 

 

TECHSON TCIP TD 63030 IRVF MDN 2.8-12 

színes IP, éjszaka 30 db infra LED (fekete/fehér 

kép) 

TECHSON TCIP Pr51030 IR MDN  

4,2 mm színes IP, éjszaka 30 db infra LED 

(fekete/fehér kép) 

Balatonalmádi, Veszprémi út (716/9 hrsz 

alatti) 

1.Térfigyelő kamera 

Vörösberényi ABC melletti területen 

elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő  

LY-GQW-621 

1MPX IP 1280x720 30fps, éjjel 36 db infra LED 

fekete/fehér 

  

Felsőörs,255/1 hrsz-ú ingatlanon 3 db kamera 

1. Térfigyelő kamera 

 

2. Térfigyelő kamera 

 

3. Rendszámfelismerő kamera 

 

 

Sportpálya melletti szelektív gyűjtősziget 

terülte 

1.Techson TCIP T-Pro 63036 IR MDN, 

3MP 2048x1536,színes,IP kamera,éjjellátó 

2.Techson TCIP T-Pro 63036 IR MDN, 

1,3MP 1280x960,színes,IPkamera, éjjellátó 

3.Hikvision DS-2CD4A25FWD, 

2MP 1920x1080,színes, éjjellátó, beépített infra 

ledekkel, IP kamera 

  

 

 

 

3.2. A VIDEORÖGZÍTÉS 

 

Először fényképet, majd 1-60 sec videofelvételt rögzít. Exponálások száma: 1-3. 

 

3.2. AZ ADATBIZTONSÁG ELVEI 

 

- az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles körültekintően gondoskodni az adatok 

biztonságáról, 

- az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen, 

- biztosítani kell, hogy csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek 

férhessenek az adatokhoz 

- a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni. 

 

3.3. BELÉPÉS A RENDSZERBE 

 

Az adatkezelés időtartama alatt – mivel folyamatos megfigyelés nem történik - a térfigyelő 

rendszer kezelési helyiségébe csak az ott feladatot ellátó közterület-felügyelő, az ellenőrzésre 

jogosult személy, a rendszergazda, műszaki személyzet (javítás, karbantartás, hibaelhárítás), 

az adatkezelő szerv, valamint a belső adatvédelmi felelőse, valamint a NAIH munkatársai  

tartózkodhatnak. 
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Ezen személyeken kívül más a térfigyelő rendszer kezelési helyiségébe az adatkezelés 

időtartamán kívül csak a munkavégzéshez szükséges ideig tartózkodhatnak. 

 

3.4. ADATOK KIMENTÉSE 

 

Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melyet belépés esetén 

a szerver naplóz a memóriájába. 

 

A felvételek megtekintése, elemzése minden esetben Hivatal székhelyén történik. 

 

3.5. NAPLÓZÁS 

 

Az arra kijelölt személy ellenőrzi minden reggel a központ működőképességét, melyet az arra 

rendszeresített naplóba jegyez. 

A számítógépes központnál üzemeltetési naplót kell vezetni, melybe az alábbi bejegyzések 

kerülnek: 

- ellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, aláírása, 

- az állapot vagy esetleges probléma rögzítése, 

- kimentések rögzítése, 

- egyéb észrevételek. 

 

A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni a naplóba, illetve, hogy milyen 

adathordozóra került. 

 

 

3.6. KARBANTARTÁS 

 

A térfigyelő rendszer karbantartását végző külső személy a térfigyelő rendszer központi 

kezelési helyiségébe csak az ott tartózkodásra jogosult személy kíséretében léphet be és 

végezheti tevékenységét. 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata – a Balatonalmádi Városgondnokság intézménye 

közreműködésével - biztosítja a térfigyelő rendszer műszaki működőképessége érdekében 

szükséges karbantartást, módosításokat, javításokat, kiegészítések elvégzését.  

 

Felsőörs Község Önkormányzata biztosítja a térfigyelő rendszer műszaki működőképessége 

érdekében szükséges karbantartást, módosításokat, javításokat, kiegészítések elvégzését.  

 

IV. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Üzemeltetési 

Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni. 

 

Az érintett személyek kötelesek a jelen Szabályzat mellékletét képező megismerési 

nyilatkozatot kitölteni és aláírásukkal ellátni. 

Az "érintettek" minden olyan személy lehet, akik munkájuk, feladatuk, a helységhez, géphez 

való hozzáférhetőségük okán lehetőséggel bírhatnak a felvételek megtekintéséhez, beleértve a 

vezetőket, feletteseket is. 
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A tartalmát érintő jogszabályi változások esetén a Szabályzatot ki kell egészíteni, vagy 

szükség esetén módosítani kell. 

 

Jelen szabályzat 2018. június 25.  napján lét hatályba. 

Egyidejűleg hatályát veszti a 2/1316/2016. számú Közterületi Térfigyelő Rendszer 

Adatvédelmi Szabályzata. 

 

Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Igénylés Balatonalmádi Város Közterületi Térfigyelő Rendszer 

adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt 

2. számú melléklet: Az egyes kihelyezett kamerák alatti területen szemmagasságban 

kifüggesztett tájékoztató tartalma 

3. számú melléklet: Megismerési nyilatkozat 

 

 

 

Balatonalmádi, 2018. június 25. 

 

 

 

  dr. Hoffmann Gyöngyi 

  jegyző 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
IGÉNYLÉS    1. számú melléklet 

Balatonalmádi Város Közterületi Térfigyelő Rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt 

Igénylő neve:  ............................................................................................................................................. 

címe:  .......................................................................................................................................................... 

elektronikus elérhetősége:  ......................................................................................................................... 

telefonszáma:  ............................................................................................................................................. 

(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek törlésre.) 

Adat igénylésének jogalapja:  

1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban 

történő felhasználás céljából adatigénylés; 

2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy 

intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság 

részére történő adattovábbítást kér; 

 

A felvétel készítésének időpontja:  ........................................................................................................... 

A felvétel készítésének pontos megjelölése, helyszíne:  ............................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Az igénylési cél, mely alapján kéri a felvétel továbbítását:  ..................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén az adattovábbítás formája:  

□ CD lemezen  □ amennyiben lehetséges, elektronikus úton e-mail címemre 

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában 

kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az 

átadásra került.  

Kelt: ………………………………. 

………………………………………… 

                igénylő aláírása 
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2. számú melléklet 

(az egyes kihelyezett kamerák alatti területen szemmagasságban kihelyezett tájékoztató 

tartalma) 

 „ 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL 

MEGFIGYELT TERÜLET! 

1./ Az adatgyűjtés ténye:  A közterület felügyeletről szóló törvény (1999. évi LXIII. törvény – Kftv.) 

és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés f. pontja alapján a kamera 

látószögével érzékelt közterületen elektronikus megfigyelő rendszer működik. 

2./ Az érintett magánszemélyek és adatok köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére 

alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó 

személyekről készülő kép- és hangfelvétel, mozgásból, viselkedésből származó következtetés. 

3./ Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a jogsértések, szabálysértések, 

bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok 

bizonyítása, önkormányzati vagyon védelme, közterület felügyelői intézkedések bizonyítása. 

4./ Az adatkezelés jogalapja:  a Kftv. 2. § és 7. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk 1.) bekezdés f. pontja.  

5./ Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi felhatalmazás alapján a kép- és hangfelvétel a 

rögzítéstől számított 30, illetve 8 napig tárolható felhasználás hiányában, ezt követően haladéktalanul 

megsemmisítésre, törlésre kerül, amennyiben nem szükséges a felhasználása. 

6./ Az adatkezelő meghatározása: az eljáró szerv: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 

közterület-felügyelői. 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

7./ Adattárolás helye és biztonsága: az adatkezelési szabályzat szerint 

8./ A felvételek megtekintésére jogosult személyi kör: közterület felügyelők 

9./ Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ben és az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben biztosított jogaikkal, tiltakozhatnak, tájékoztatást, másolatot kérhetnek, további 

igényérvényesítés esetén az illetékes Bírósághoz (törvényszék) vagy az adatvédelmi hatósághoz 

(www.naih.hu, Tel: 391-1400) is fordulhatnak. 

’’ 

 

 

http://www.naih.hu/
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3. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat  

Balatonalmádi Város és Felsőörs Község Közterületi Térfigyelő Rendszer adatkezelési 

szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a 

munkám során köteles vagyok betartatni.  

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 

Keszey János  polgármester   

Szabó Balázs  polgármester   

Dr. Gáspár-Fekete Judit aljegyző   

Dr. Könczöl Gábor kirendeltség 

vezető 

  

Göndöcsné Sashegyi Csilla hatósági 

osztályvezető 

  

Földes Balázs közterület-

felügyelő 

  

Gorza István közterület-

felügyelő 

  

Kun Zsolt közterület-

felügyelő 
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