
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 24/2016. (IX. 1.) rendelet 
módosításáról 

 
 

Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában és a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 24/2016. (IX.1.) rendelet 1. számú 
melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 
M i n d s z e n t , 2020. november 4. 
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jegyző 
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1. sz. melléklet a 26/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez 
(1. sz. melléklet a 24/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez)  

 
 
                                

 
 

 
 
 
 
 

Mindszent Város Önkormányzatának és a Mindszenti 
Polgármesteri Hivatal 

 
 

Kamerás Megfigyelő rendszer használati szabályzata és 
tájékoztatója 

(adatvédelem, adatbiztonság, üzemeltetés és kezelés) 
  



A kamerás megfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési, 
kezelési és használati szabályzata 

1. A kezelt adatok köre 

A Mindszenti Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Adatkezelő) a Mindszent Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő kültéri megfigyelő rendszert működteti. E 
rendszerek használati szabályzata Magyarország Alaptörvénye, a 2011. évi CXII. 
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(továbbiakban: Info tv.), a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a 
továbbiakban Mt.), valamint a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban Szv. tv.) és az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 

2. A szabályzat hatálya 

2.1. A szabályzat személyi hatálya az lnfo tv. 2. §-ának megfelelően kiterjed a 
kamerák hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus 
megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó 
személyekre. A személyi hatály kiterjed továbbá az Önkormányzatra és a 
Hivatal valamennyi szervezeti egységére és velük - a foglakozatási 
jogviszony jellegétől függetlenül - foglakoztatási jogviszonyban álló 
valamennyi (a továbbiakban együtt: munkatársak) munkatársra. 

2.2. Jelen szabályzat tárgyi hatálya Mindszent Város Önkormányzatának 
közigazgatási területén elhelyezett és a Mindszenti Polgármesteri Hivatal 
közterület felügyelői (a továbbiakban: felügyelet) által kezelt és üzemeltett 
térfigyelő rendszer kezelésére és üzemeltetésére terjed ki. 

2.3. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Mindszent Város 
Önkormányzat és a Mindszenti Polgármesteri Hivatal adatvédelem 
szabályzata valamint a Mindszenti Polgármesteri Hivatal Informatikai 
Biztonsági szabályairól szóló szabályzata szerint kell eljárni. 

3. A kezelt adatok köre 

A térfigyelő rendszer kameráinak hatósugara által behatárolt területen felvett képek 
és így ezen személyes adatok tárolása. Az Adatkezelő a kültéri mozgás 
megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) 
történik, mely során személyes adatok kategóriájába tartozó képfelvételek 
készülnek. 

4. A térfigyelő rendszer fogalma 

A térfigyelő és kamera rendszer azon műszaki eszközök és alkalmazások 
összessége, amely biztosítja az épületen kívüli képfelvétel jogszabályban előírt 
módon történő rögzítését, mentését, archiválását és szükség szerinti továbbítását.  

5. Az Adatkezelő, adatfeldolgozó  

Az adatok kezelője: Mindszenti Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájának közterület 
felügyelői 



(a továbbiakban felügyelő). 

 
Cím:  6630 Mindszent, Köztársaság tér 31 
Telefon: 62/527-029 Fax: 62/527-027 
E-mail: mindszent@mindszent.hu 
Web: http://www.mindszent.hu/ 

6. A megfigyelő rendszer működésének célja 

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja: 

- az Adatkezelő által fenntartott közterületen tartózkodó személyek életének, 
testi épségének, valamint  

- az Adatkezelő által fenntartok épületek körül tartózkodó személyek, és az 
Adatkezelő tulajdonát képező és általa használt vagyontárgyak védelme, 

- a közbiztonság növelése, az épületek és közterület általános rendjének 
biztosítása 

- a megfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, 
felügyelete 

- a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése 

- a lakosság biztonságérzetének növelése, jogsértések visszaszorítása. 

Ennek keretében cél a prevenció, a jogsértések észlelése, az elkövető 
tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy ezekkel 
összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében 
felhasználásra. Kifejezetten hangsúlyt helyez az Adatkezelő arra a tényre, hogy a 
rendszert nem a lakosok, érintettek megfigyelése, profilozása céljából működteti. 

7. Az Adatkezelés 

7.1. Az adatkezelés elvei  

Az adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában 
megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesek és törvényesek. Csak olyan személyes adat kezelünk, amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezeljük. Az adatokat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és serülés ellen. 

7.2. Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelőnek a fent meghatározott célokhoz fűződő jogos érdeke, illetve az 
ehhez kapcsolódóan a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.) 
31.§ (1) bekezdésében, illetve a 1999. évi LXIII. törvény a közterület felügyeletről 
kapott törvényi felhatalmazása. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról 
a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól 
olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertetőt helyez ki az adatkezelő. A 

http://www.mindszent.hu/


lakosok és egyéb érintettek számára figyelmeztető, jelző táblákon ismertetjük a 
megfigyelés tényét és az adatkezelő honlapján nyilvánossá tesszük az azzal 
kapcsolatos tájékoztatót. 

7.3. Az adatkezelés időtartama  

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény 
rendelkezései alapján 30 nap elteltével haladéktalanul törölni köteles kivéve, ha a 
felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított 
és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az estben a felügyelő a 
rögzített felvételt az eljárásara jogosult szerv vagy hatóság részére történő 
továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 
30, illetve 60 napot. 

Ezek a határnapok a felvétel rögzítési idejétől számolandók, de nem érvényesek 
abban az esetben, ha a felvétel felhasználásra kerül. Felhasználás alatt bírósági 
vagy más hatósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználást kell érteni. 
Az alapesetben érvényes 30 nap utáni törlési kötelezettség terhe alól alapos indokkal 
lehet csak eltérni. A hatóság 30 napos határidőt ad a felvételek megsemmisítésére, 
ha azok az alábbi célok érdekében készültek: 

– emberi élet, testi épség, személyes szabadság védelme; 

– terrorcselekmény és közveszély okozás megelőzése; 

– jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém biztonságos kezelése; 

– veszélyes anyagok őrzése.  

7.4. Az adatkezelés korlátai  

A felvétel rögzítése helyszínén: 

1. az elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, szabályainak megsértése 
miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, körözött személy vagy tárgy 
azonosítása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban 
történő vizsgálata céljából indult eljárásban, 

2. elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

3. rendőri intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 
hatósági eljárásban,  

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

használható fel. 

7.5.  Harmadik országba történő adattovábbítás  

Az Adatkezelő nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat az EU-kívüli 
harmadik országba. Ha mégis, akkor az érintett tájékoztatása mellett, szerződésben 
megköveteli a harmadik országbeli partnerétől, hogy az adatkezelésben feleljen 
meg az (EU) 2016/679 rendeletének. 



7.6. Az adatkezelés jogosultsági köre  

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintése nincs kiépítve. A kamerák 
által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a felügyelők, a jegyző vagy az 
általa megbízott személy nézheti vissza, hatósági személy jelenlétében. A kamerák 
által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a jegyző, vagy az 
általa megbízott személy (rendszergazda) jogosult végrehajtani. Az érintett 
adatkezelés során harmadik fél számára kizárólag jogszabályban meghatározott 
esetekben kerül közlésre adatközlés. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az 
adatkezelés során nem történik. 

8. A kültéri megfigyelőrendszer üzemeltetésének szabályai, adatbiztonsági 
intézkedések  

 Az Adatkezelő az érintettek személyiséghez fűződő jogát tiszteletben tartja, 
annak korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról előzetesen 
tájékoztatja. (Mt. 9. § 1. és 2. bekezdés) 

 Az ellenőrzés során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi 
méltóságot. 

 Az Adatkezelő nem rendelkezik olyan kamerával, amely kizárólag egy 
munkavállalót, látogatót lakost és az általa végzett tevékenységet figyelné meg, 
vagy aminek célja az érintett viselkedésének befolyásolása. 

 Az Adatkezelő elsősorban az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 
védelme, illetve vagyonvédelmi célból alkalmaz megfigyelő rendszert. 

 Az adatkezelés során jogszerűen járunk el, mivel betartjuk az Info tv. 4. § 1. és 
2. bekezdés alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes 
adatkezelés elve. 

 A rögzített felvételeket az Adatkezelő harmadik fél részére csak a törvényben 
meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság) adja át. 

 A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, 
illetve munkahelyi baleset, vagy az érintett kérése esetében lehet visszanézni. 

 Az Adatkezelő igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott kültéri megfigyelő 
rendszer összeegyeztethető az Info tv. 4. § 1. és 2. bekezdésében szereplő 
célhoz kötöttség elvével. A személyes adatok kizárólag meghatározott célból, 
jogi gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetőek. 

 A kamerák látószögei csak célterületre irányulhatnak, így kizárólag saját 
tulajdont, vagy saját használatban lévő közterületet figyelünk meg. 

 A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül 
elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági 
körön kívül más személy ne láthassa, eredendően kikapcsolt állapotban 
vannak. A kamerák által rögzített felvételeket megjelenítő monitort csak a 
Hivatal felügyelői kezelhetik. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére 
szolgáló monitor elhelyezésére szolgáló helyiségben kizárólag a jegyző, 
aljegyző, a felügyelők, a hatósági személyek, a karbantartást végzők és a 
Hivatal informatikusa tartózkodhat. Ezeken a személyeken kívül más a 
térfigyelő rendszer központi kezelő helyiségébe csak a Hivatal elektronikus 
információs rendszereinek biztonságáért felelős személy javaslata alapján, a 



jegyző engedélyével léphet be, illetve tartózkodhat. 

 A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő 
cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések 
kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a 
központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 

 

 A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és 
akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt 
képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést 
dokumentáljuk. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt 
képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul megszüntetjük. 

 

 A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és 
a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem 
készül. 

 Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel 
tárolása és a szükséges hatósági eljárás kezdeményezése felől 
haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a 
cselekményről képfelvétel készült. 

 A megfigyelő rendszerről szóló tájékoztatóban pontosan megjelölésre kerültek, 
hogy az adott kamerák milyen célból lettek kihelyezve, milyen területre irányul a 
látószögük. 

 Az Adatkezelő nem végez megfigyelést, ahol ez az emberi méltóságot sértheti.  

9.  A kamerák elhelyezkedése 

A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat 1. függeléke 
tartalmazza. 

10.  Az érintettek jogai 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. 
§ 1. pont). és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE GDPR III. fejezet 13-23. cikk). 
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának 
rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adatot jogának vagy jogos 
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat kerüljön megsemmisítésre, illetve 
törlésre. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, 
valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul 
meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, 
hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, 
valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet 
az Jegyzőnek kell benyújtani. 

Ezen tájékoztató keretein belül tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatkezelés 
során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az 
alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. 

Tájékoztatáshoz való jog 



Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek 
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben 
említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Személyes adatokhoz való hozzáférés 

Érintett írásban kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az 
összeset, akár specifikusan adott ügylettel kapcsolatosan, feltéve, ha Adatkezelő 
végeztt adatkezelést az érintett személyes adataival. A következő információkat is 
továbbítjuk a kért módon, ha hozzáférést kér az általunk kezelt személyes 
adataihoz: 

- az adatkezelés célját és jogalapját 

- az érintett személyes adatok kategóriáit 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a 
személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy 
ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait 

- a további jogainak ismertetőjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és 
tiltakozás) 

- felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának lehetőségét és módját 

Ezeknek az információknak a birtokában az érintett megtudhatja hogyan és miért 
használjuk az adatait, illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerűen végezzük 
az adatkezelést. 

Személyes adatok helyesbítése 

Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy változás történt, akkor 
kérésére frissítjük az adatokat. 

Személyes adatok törlése 

Kérheti az érintett tőlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait. 
Kérésére töröljük, vagy anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs 
szükség azokra abból a célból, ami miatt eredetileg gyűjtöttük, vagy nincs 
szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. 

Személyes adatok kezelésének korlátozása 

A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet 
kezelni. Kérheti tőlünk az adatai kezelésének korlátozását az alábbiak esetén: 

- ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az 
időtartamra, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát 

- ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az 
adatkezelést 



- ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de az érintett igényli azokat 
jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

- ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos 
indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak 
kezelése ellen, például, ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdek. Ebben az 
esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Jelen adatkezelés esetén a jogos érdeket egy érdekmérlegelés teszttel igazoljuk és 
bizonyítjuk. 

Adathordozhatóság 

Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja 
hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon 
történik. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre 
nézve joghatással járna vagy önt, hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga 

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A jelen 
adatkezelésről élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek 
léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak 
megsértése esetén bírósághoz fordulhat, továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz. Elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; Telefon: +36 1 
391 1400; Telefax: +36 1 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: naih.hu 

11. Értelmező rendelkezés  

- személyes adat: 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. 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
adatfeldolgozóval végrehajttatja.  

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
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felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele 

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 
helyreállításuk többé nem lehetséges 

- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése 

- 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 

12. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

12.1. Ez a szabályzat 2020. november 6-án lép hatályba és egyidejűleg hatályát 
veszti Mindszent Város Önkormányzatának 24/2016. (IX. 01.) számú 
rendeletének 1. mellékletében foglalt A közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi 
és adatbiztonsági szabályzata. 
 

 
Mindszent, 2020. november 4. 

 

 

 

Zsótér Károly Sándor    dr. Végh Ibolya 
            polgármester         jegyző 
 



1. sz. melléklet  
Megfigyelési tájékoztató munkavállalók és érintettek számára 

 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 

Tájékoztató adatkezelésről 

 

Mindszenti Város Önkormányzat meghatározott közterületein az épületeken kívüli 
mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, 
mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Mindszent Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
24/2016. (IX.01.) számú rendeletében megjelölt közterületein való tartózkodása 
során képfelvétel készül Önről. A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a 
célja a közterületen tartózkodó személyek életének, testi épségének, 
vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében cél a prevenció, a jogsértések 
észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, 
hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében 
felhasználásra. 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, 
vagy közvetve – azonosítható természetes személy többek között kérelmezheti 
személyes adatai: 

 tájékoztatását, megismerését, hozzáférését, annak kezeléséről, 

 személyes adatainak helyesbítését, valamint 

 személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy 
zárolását, korlátozását, tiltakozását, többek közt az automatizált 
döntéshozatal ellen. A kérelmeket a jegyzőnek kell benyújtani. 

 A Kamerás Megfigyelő Rendszer Használati Szabályzat elérhető az 
Mindszenti Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, 6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31., emelet 4. iroda. 

 A megfigyelt területen rögzített megfigyelés történik. A kamerák képeit 
folyamatosan nem figyeljük, a tárolt adatokat csak indokolt esetben az arra 
jogosult személyek nézhetik vissza. 

 A felvételek visszanézésének, az adatkezelésnek időbeli korlátja: 30 
munkanap. 

 Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, továbbá fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Elérhetőségei: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 
Budapest, Pf. 5; Telefon: +36 1 391 1400; Telefax: +36 1 391 1410; E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: naih.hu 

 
 
 
Zsótér Károly Sándor         dr. Végh Ibolya 
      polgármester         jegyző 
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1. sz. függelék Kamerás megfigyelő rendszerre vonatkozó adatvédelmi, 
adatbiztonsági, üzemeltetési, kezelési és használati szabályzathoz 

Kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk  

 

S.sz. 
Egyes kamerák 

elhelyezése 
A kamerák 

elhelyezésének célja 

Terület, berendezés, 
amelyre a kamera 
látószöge irányul 

1.  6 db kamera a temetőben, 
6630 Mindszent, hrsz. 
0164/2. 

80/2015. (III.24.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

Mindszenti 
köztemető, ezen belül 
a bejárat és a 
ravatalozó környéke, 
a ravatalozóhoz 
vezető fő közlekedési 
út. 

2.  2 db kamera a temetőnél az 
út melletti oszlopon 6630 
Mindszent, kt hrsz. 0164/2. 
 
80/2015. (III.24.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

Vásárhelyi út (0171 
hrsz.) mentén, a 
Mindszenti köztemető 
előtti két buszmegálló 
és környékük 

3.  7 db kamera a Keller Lajos 
Művelődési Központ és 
Könyvtár épületen 6630 
Mindszent, Szabadság tér 
37. 
 
1 db a játszótéren 
elhelyezett faoszlopon 6630 
Mindszent, Szabadság tér. 
 
129/2016. (V.13.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

A Keller Lajos 
Művelődési Központ 
és Könyvtár 
környezete és 
bejáratai; 
 
Játszótér területe. 

4.  3 db a 6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 2 sz alatti 
dohányboltnak helyt adó 
épületen. 
 
129/2016. (V.13.) Kt. sz. 
határozat  

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

A dohányboltnál lévő 
buszmegállót és a 
gyalogos és a 
kerékpárút Hivatal 
felé eső részét. 

5.  4 db a Hivatal 
mozgáskorlátozottak részére 
kialakított bejáratával 
szemben a kerékpárút 
mellett elhelyezett oszlopon 
6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31. 
129/2016. (V.13.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

A Hivatal és 
környezete (járda és 
kerékpárút és az út 
menti parkolók, 
szemben lévő 
buszmegálló) 



6.  7 db a Hivatal épületén, 
6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31. 
 
129/2016. (V.13.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

A Hivatal bejáratait és 
a környező 
zöldterületet. 

7.  8+4 db a 6630 Mindszent, 
Tiszai szabadstrandon. 
 
 
203/2017. (VII.27.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

A transzformátornál 
lévő útkereszteződést 
(4 db). 
 
A mosdó épület déli 
oldalán (1db) az 
épület releváns 
környékét. 
 
A tusoló konténer déli 
oldalán (1db) a 
mosdó épület másik 
oldalát. 
A büfé épületen lévő 
(1 db) figyeli az 
épület hátsó részét. 
 
A büfé épületen (1db) 
figyeli az épület 
vendégterét. 
 
Az utolsó beton 
lámpaoszlopon (4db) 
látja a strand 
bejáratát, játszótér és 
környékét, a büfé 
épület vendégterét, 
az oszloptól a kisrév 
felé eső területet. 

8.  1 db a szemétteleppel 
(Mindszent, bt. hrsz 499/1.) 
szemben lévő átemelő 
szivattyúnál elhelyezett 
lámpaoszlopon. 
 
 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

Szeméttelep bejáratát 
és a Mihási út egy 
részét. 

9.  6 db a Szent Imre Közösségi 
házon (6630 Mindszent, 
Észak u. 13.) 
 
192/2016. (VII.28.) Kt. sz. 
határozat 

Élet, egészség ás 
vagyon megóvás, 
bűnmegelőzés, 
közterület rendjének 
biztosítása. 

A Közösségi Ház és 
környezete (4 db). 
 
A Közösségi Ház 
előtti útszakasz és 
buszmegálló (2 db).  

 

  



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály 

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. 

 

A (2) bekezdés a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

A tervezett jogszabály megalkotásának hatásai: 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet társadalmi hatása: a közterületi kamerás megfigyelésnek és a képfelvételek 

rögzítésének a célja a közterületen tartózkodó személyek életének, testi épségének, 

vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében cél a prevenció, a jogsértések észlelése, 

az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel 

összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. 

 

A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

2. Környezeti és egészségi következmények: 

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnökének e tárgyban 

kiadott állásfoglalása szerint a közterület-felügyelet által működtetett térfigyelő 

rendszer létrehozásának alapjait önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely 

rendelethez kapcsolódóan rögzíteni kell, hogy - többek között - a rendszer milyen 

célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére, és milyen esetekben 

kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat meddig lehet tárolni. Az alapvető 

rendelkezések mellett tehát a fentieket tartalmazó üzemeltetési és adatkezelési 

szabályzat a rendelet mellékleteként fogja képezni. 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

6. A rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki. 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 24/2016. (IX.01.) rendelet módosításához 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 17. pontjában foglaltak alapján a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a 

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 

Mindszenti Város Önkormányzatának meghatározott közterületein az épületeken kívüli 

mozgást elektronikus megfigyelő rendszer (továbbiakban: kamerák) figyeli, amely 

megfigyelés során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja a közterületen tartózkodó 

személyek életének, testi épségének, vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében cél a 

prevenció, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények 

megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági 

eljárás keretében felhasználásra. 

 

A hatályos jogi szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség vagy a 

közterület-felügyelet üzemeltethet, kezelheti a felvételeket, mint személyes adatokat. 

Esetünkben az utóbbi változat valósul meg, tehát a kialakított térfigyelő rendszerünket a 

Mindszenti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal) szervezeti keretein belül a Jogi 

Irodán foglalkoztatott közterület-felügyelők útján üzemeltetjük. 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (Ktftv.) alapján a felügyelet 

közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan 

észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő 

elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet 

előterjesztésére a képviselő-testület dönt. 

 

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

törvény 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett 

hozzájárul, vagy azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.  

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) és (4) bekezdése a 

következők szerint rendelkezik: 

„(3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági illetve bűnmegelőzési célból bárki számára 

nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. A képfelvevő 

elhelyezéséről valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet 

előterjesztésére a Képviselő-testület dönt. 

(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet 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 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnökének e tárgyban kiadott 

állásfoglalása szerint a közterület-felügyelet által működtetett térfigyelő rendszer 

létrehozásának alapjait önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely rendelethez 



kapcsolódóan rögzíteni kell, hogy - többek között - a rendszer milyen célból jön létre, hogyan 

működik, milyen adatfajták kezelésére, és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a 

rögzített adatokat meddig lehet tárolni. Az alapvető rendelkezések mellett tehát a fentieket 

tartalmazó üzemeltetési és adatkezelési szabályzat a rendelet mellékleteként fogja képezni. 

 

A kamerarendszer elhelyezéséről, a rendszer által közvetített képek adatkezelésének főbb 

szabályairól a lakosságot az önkormányzat honlapján tájékoztatjuk. 

 


