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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tiszaföldvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője a polgármesterrel egyetértésben a városban
működő közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját az alábbiak szerint
határozza meg.
Jelen tájékoztató a közterületi kamerás megfigyelő rendszerrel kapcsolatban a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes
adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A tájékoztatóban foglaltakat
alkalmazzuk a városban elhelyezett kamerákkal, a kamerás megfigyelő rendszerrel végzett
konkrét adatkezelési tevékenységek során.
A tájékoztató a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Adatkezelési Tájékoztatójának
elválaszthatatlan részét képezi. E tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre az ott leírtakat
kell alkalmazni.

2.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA, FIGYELEMBE VEENDŐ

ELŐÍRÁSOK
2.1. A tájékoztató célja
A tájékoztató célja, hogy részletesen tájékoztassa Önt a közterületi térfigyelő kamera rendszer
működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokról, különösen:
az adatrögzítésre vonatkozó szabályokról,
a rögzített adatok felhasználásának előírásairól,
az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjéről,
az adattörlési kötelezettségről.

3.

A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZER

3.1. A rendszer felépítése
A közterületi térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll:
 a közterületre kihelyezett kamerákból,
 a központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki
megoldásokkal
 adatátviteli rendszer, melyen keresztül a kamerák képe eljut a központi megfigyelő, illetve
rögzítő helyiségbe
3.1.1. A közterületre kihelyezett kamerák
A közterületre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak az önkormányzatnak a - közterületi
térfigyelő kamera rendszer keretében történő - kamera elhelyezési döntésének megfelelően
lehet. A kamerákat tehát a képviselő-testület által meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy,
hogy a döntésben szereplő terület megfigyelésére legyen alkalmas.
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A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. Adatkezelő a kihelyezett kamerák
üzemeltetésének tényéről táblával tájékoztatja Önt.
A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő
helyisége a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2. címen
található épületének erre a célra biztosított helyiségében található.
A kihelyezett kamerák által közvetített képek:
- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja,
- a képek rögzítése központi tároló egységre történik.
Rendszámfelismerő kamerák által készített állóképeket a rendszer rögzíti.
3.2. A rendszer üzemeltetési rendje
3.2.1. A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője
A közterületi térfigyelő kamera rendszer Tiszaföldvár Város Önkormányzatának tulajdona. A
vagyon üzemeltetését, karbantartását, üzemszerű működésének biztosítását külső szolgáltató –
mint adatfeldolgozó - szerződés kereténben látja el.
Adatfeldolgozó:
Barta Tibor egyéni vállalkozó, székhely: 5000 Szolnok, Pajzs utca 2.
3.2.2. A Térfigyelő kamerarendszer megfigyelése, képeinek rögzítése
A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése: A térfigyelő
kamerarendszer által közvetített képek nem kerülnek folyamatos megfigyelésre.
A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése: A térfigyelő kamerarendszer képeinek
rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában – történik.
3.2.3. A rögzített felvételek visszanézése
A térfigyelő kamerarendszer rögzített képinek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény
bekövetkezésekor történik meg.
A visszanézett felvételeken el kell különíteni:
 a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás
megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) felvételrészeket,
 a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől.
3.2.4. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése
A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított két
munkanapon belül a közterület-felügyelő köteles:
 a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani,
 a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás
megindítását kezdeményezni.
Ha a közterület-felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az
eljárását megindította, és erről a felügyelőt nyolc napon belül tájékoztatta, a közterületfelügyelő
a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig
kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.
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A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén az eljárást a Rendőrség saját szabályai
szerint indítja meg, vagy más szerv vagy hatóság hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás
megindítását kezdeményezi.

4.

ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

A közterületi térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek,
ezért érvényesíteni kell a Rendeletben, az Infotvben és a közterület¬felügyeletről szóló
törvényben meghatározott szabályokat.
4.1. Az adatkezelés alapelvei
Az adatkezelés főbb alapelvei:
- személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető,
- az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek
kell lennie,
- személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
4.2. Adatkezelés célja
A közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az önkormányzat
vonatkozó rendelete határozza meg. Ennek megfelelően a rendszer célja:
 az általános közbiztonság növelése,
o a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése,
o a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása,
 a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása,
 a közterület általános rendje megtartásának elősegítése
o a közterületen található vagyon megóvása,
o a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés
o az önkormányzat és a lakosság magánvagyonának védelme
 bűnmegelőzés, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
 a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése;
A közterületi térfigyelő kamerarendszert a közterület-felügyelő köteles felhasználni a
közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott feladatainak ellátásához, így
különösen:
 a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzéséhez,
 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzésére, illetve szankcionálására,
 közterület, az épített és a természeti környezet védelmében való közreműködéshez,
 a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend
védelmében történő közreműködéshez,
 az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködéshez,
 köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséhez,
 az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásához
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4.3. Adatkezelő
A rendszert Tiszaföldvár Város Önkormányzata építetek ki a képviselő testület döntése alapján.
Mivel a hatályos jogszabályok szerint a közterület felügyelő jogosult a felvételek kezelésére,
visszanézésére, így a képviselő testület határozatában átadta az adatkezelői jogokat
munkaszervezetének, a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatalnak.
4.4. Az adatkezelés jogalapja
Az Önkormányzat és munkaszervezete a Hivatal közfeladatot ellátó szervezetek és a
kamerarendszer működtetésének célja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közfeladat
ellátásához kapcsolódik, így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
azaz „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”.
4.5. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok tárolásának szűk időtartamra kell korlátozódnia. Az általános adatvédelmi
rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglalt elvekre, nevezetesen az
adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvére figyelemmel a rendkívüli eseményeket
nem tartalmazó felvételek az adatkezelő rögzítést követő kilenc napig kezeli, azt követően töröli
azokat.
Kérelemre az adatkezelés időtartama meghosszabbítható. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét
a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt
annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje.
A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani:
 elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
 elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
 intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban,
továbbá
 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás
költségmentes.
4.6. Az adatkezelés korlátai
A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a
képfelvétellel érintett közterületen:
 elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,
 elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,
 a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használható fel.
4.7. Betekintési jog
Biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a felvételen szereplő személy - az
adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, jellemzően a felvétel készítésétől számított 8
napon belül - megtekinthesse a róla készült felvételt.
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KAMERÁK ELHELYEZKEDÉSE

A következő helyeken vannak a kihelyezett kamerák
Rendszámfelismerő kamerák
Kihelyezésük célja: a megfigyelt területen a járművek, személyek mozgásának rögzítése, a
balesetek, rendkívüli események tisztázása érdekében. Részletesen lásd a 4.3. fejezetet.
Kamera megnevezése
Telepítési hely
Megfigyelt terület
1. számú közterületi
térfigyelő kamera
2. számú közterületi
térfigyelő kamera
3. számú közterületi
térfigyelő kamera
13. számú közterületi
térfigyelő kamera

Kossuth Lajos út elején lévő villanyoszlop
4633. sz Kurázsi Fő út végén lévő
villanyoszlop
Mártírok út és a 442. számú
Kunszentmártoni út kereszteződésénél lévő
villanyoszlop
Döbrei János út – 442. számú út
kereszteződésénél lévő villanyoszlop (a
Döbrei János úton)

Kossuth Lajos út és Iskola út
kereszteződése
Kurázsi Fő út vége
442. számú főút
Döbrei János út – 442. számú út
kereszteződése

Képrögzítő kamerák
Kihelyezésük célja: a megfigyelt területen a járművek, személyek mozgásának rögzítése, a
balesetek, rendkívüli események tisztázása érdekében. Részletesen lásd a 4.3. fejezetet.
Kamera megnevezése
Telepítési hely
Megfigyelt terület
4. számú közterületi
térfigyelő kamera
5. számú közterületi
térfigyelő kamera
6. számú közterületi
térfigyelő kamera
7. számú közterületi
térfigyelő kamera
8. számú közterületi
térfigyelő kamera
9. számú közterületi
térfigyelő kamera
10. számú közterületi
térfigyelő kamera
11. számú közterületi
térfigyelő kamera
12. számú közterületi
térfigyelő kamera
14. számú közterületi
térfigyelő kamera
15. számú közterületi
térfigyelő kamera

Tiszaföldvári buszpályaudvar (Kossuth L út
130.) homlokzata
Döbrei János út és Bányai Kornél út
kereszteződésénél lévő villanyoszlop
Baross körút, Virág út, Nyíl út
kereszteződésénél lévő villanyoszlop
A Hajnóczy József Gimnázium előtti park
mellett, a Kossuth Lajos úti kijelölt
gyalogosátkelőhöz legközelebb eső
villanyoszlop
Nefelejcs út –Kossuth Lajos út
kereszteződésétől számított 2. villanyoszlop
a Nefelejcs úton
A temető Újtemető út felőli bejáratánál lévő
villanyoszlop
A temető Damjanich út felőli bejáratánál
lévő villanyoszlop
Mártírok út – Vásártér út kereszteződésénél
lévő villanyoszlop
Döbrei János út – Kurázsi Fő út – Ókincsem
Fő út kereszteződésénél lévő villanyoszlop
Csomagoló út – Döbrei János út
kereszteződése
Kürti út – Óvirághegy I. út kereszteződése

Kossut L út, Virág út, Mártírok út
kereszteződése (Balogh sarok)
Homoki játszótér és a két út
kereszteződése
a három út kereszteződése
Hajnóczy József Gimnázium
előtti park belső sétánya (ivókút
környéke)
Nefelejcs út –Kossuth Lajos út
kereszteződése
a temető Újtemető út felőli
bejárata
a temető Damjanich út felőli
bejárata
Mártírok út – Vásártér út
kereszteződése
Döbrei János út – Kurázsi Fő út –
Ókincsem Fő út kereszteződése
Homoki Általános Iskola előtti
parkoló
Kürti út – Óvirághegy I. út
kereszteződése és a Kürti út
Kurázsi Fő út felé eső szakasza
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16. számú közterületi
térfigyelő kamera
17. számú közterületi
térfigyelő kamera
18. számú közterületi
térfigyelő kamera
19. számú közterületi
térfigyelő kamera
20. számú közterületi
térfigyelő kamera

6.

Városi Bölcsőde
Öcsödi út – Tavaszmező út kereszteződése
Bajcsy-Zsilinszky út 143. számú ingatlan
előtti közterület
Virág út – Zöldfa út kereszteződése
Vásártér út 99. szám előtti közterület

Tiszaföldvár Város
az Öregtemető út és a 367/10
helyrajzi számú beépítetlen terület
Öcsödi út – Tavaszmező út
kereszteződése
Bajcsy-Zsilinszky út – Remény út
- Partalja út kereszteződése
Virág
út
–
Zöldfa
út
kereszteződése
Vásártér út vége és a 0100
helyrajzi számú külterületi út

ADATBIZTONSÁG

A közterületi kamerák üzemeltetése során biztosítani kell a személyes adatok védelmét. A
védelemnek ki kell terjednie a magántitokra és a magánélet körülményeire.
Az adatokat védeni kell különösen:
 a jogosulatlan hozzáférés,
 a jogosulatlan megváltoztatás,
 a jogtalan továbbítás,
 a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
 jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
 a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Hivatal megteszi azokat a technikai, szervezési intézkedéseket melyekkel kockázatarányosan
tudja védeni a személyes adatokat.
6.1. Technikai intézkedések
Az eszközök és a rögzítő jelszavas védelemmel van ellátva.
Az adatátvitel biztonságos módon történik.
A kamerarendszer publikus hálózatból nem érhető el.
Az eszközök szünetmentes tápegységgel rendelkeznek.
6.2. Szervezési intézkedések
A központi megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő helyiség a Hivatal épületének erre a célra
biztosított kulccsal zárható helyiségében található.
A helyiségbe csak az erre feljogosított személyek léphetnek be.
 polgármester,
 jegyző,
 aljegyző,
 adatvédelmi tisztviselő
 Műszaki Osztályának osztályvezetője,
 közterület-felügyelő
 informatikus,
 A fentebb felsorolt személyek jelenlétében a kamerarendszer karbantartását végző
személyek.
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6.3. Üzembiztonság
A Közterület-felügyelő rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén ellenőrzi a rendszer
üzemelését. Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos biztonsági mentéséről
egy külön eszközre.
A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök és egyéb adathordozók - a jogszerű adattovábbítás
és a betekintési jog érvényesítésének kivételével - a központi helyiségből ki nem vihetők.
Az informatikai eszközök karbantartása esetén a közterület-felügyelő vezetőjének kell
gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról.

7.

ÉRINTETTI JOGOK

Az érintetti jogokra vonatkozó rendelkezések Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Adatkezelési
Tájékoztatójának 6. fejezetében olvashatók.

8.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Tájékoztató megállapítására és módosítására a Hivatal jegyzője jogosult. Az Adatkezelési
Tájékoztató 2020. szeptember 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
8.1. A Tájékoztató megállapítása és módosítása
Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének fordulónapjával bezárólag minden évben
legalább egyszer felülvizsgálatra kerül, azzal, hogy a felülvizsgálat valamennyi melléklet
tartalmára is maradéktalanul kiterjed.
Tiszaföldvár, 2020. szeptember 01.
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