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GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

4/2021. SZÁMÚ SZABÁLYZATA  

A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRŐL, MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS 

ADATKEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL 

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 

rendelkezéseire, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.), valamint 

a Gyál Város Önkormányzata a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 14/2020. (XI.02.) számú 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) előírásaira – Gyál Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) és a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 

térfigyelő rendszer kezelésének és üzemeltetésének, valamint az arra vonatkozó adatvédelem 

szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 

1.1.A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a közterületi térfigyelő kamerarendszer (a 

továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtetésével kapcsolatos előírásokat, üzemeltetési és 

adatkezelési szabályokat, különösen: 

- nyilvántartás vezetési kötelezettségre vonatkozó szabályokat, 

- a központi kezelő helyiségre vonatkozó előírásokat, 

- a Dabasi Rendőrkapitánysággal, és a Gyáli Rendőrőrssel (a továbbiakban együtt: Rendőrség) 

való együttműködés alapvető szabályait, 

- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat, 

- a rögzített adatok felhasználásának előírásait, 

- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét, 

- az adattörlési kötelezettséget. 

1.2.A szabályzat hatálya, felülvizsgálata 

A szabályzat személyi hatálya a Közterület-felügyeletet munkatársaira terjed ki. 

Ha a Szabályzattal összefüggő jogszabályi környezetben változás következik be, a Szabályzatot 

a változás kihirdetésétől számított 30 napon belül felül kell vizsgálni.  

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni: 

2.1. Közterületi térfigyelő kamera rendszer: azok az eszközök és megoldások, melyek kamerák 

kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a közterület távolból történő megfigyelését, a 

kamerákkal képfelvételek készítését, rögzítését, a felvételek tárolását, valamint az adatok 

továbbítását. 

2.2. Közterület-felügyelet: a Hivatal belső szervezeti egységeként az Igazgatási Irodán belül 

létrehozott Közterület-felügyelet elnevezésű szervezeti egység. 

2.3. Közterület: az Önkormányzat illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan 

nyilvántartásban közterületként szerepel.  
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2.4. 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. 

2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy 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. 

Az adatkezelő megnevezése: 

ELNEVEZÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda,  

Közterület-felügyelet 

SZÉKHELY 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

TÖRZSSZÁM 391140 

HONLAP www.gyal.hu 

E-MAIL kozteruletfelugyelet@gyal.hu 

TELEFONSZÁM 06-29-540-969 

ADATVÉDELMI TISZVISELŐ NEVE Dr. Szlifka-Ágoston Zita 

TELEFONSZÁMA: 06-29-544-966 

E-MAIL adatvedelem@gyal.hu 

(a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Közterület-felügyelet) 

2.6.  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése. 

2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

2.8. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges. 

2.9. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

2.10. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett. 

3. A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZER JELLEMZŐI, CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 

3.1. A térfigyelő rendszer célja 

Az Ör. 1. § (1) bekezdés alapján a térfigyelő rendszer alapvető célja a közrend és közbiztonság 

javítása, erősítése, ezen belül az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések 

visszaszorítása és megelőzése. A megfigyelésen keresztül a Rendőrség bűnüldöző tevékenységének 

segítése, vele való szorosabb együttműködés elősegítése, valamint az önkormányzati vagyon 
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védelme. A térfigyelő rendszer működtetése során kiemelt feladata közterületek rendjének 

biztosítása. 

3.2. A térfigyelő rendszer felépítése 

A térfigyelő rendszer az alábbi részekből áll: 

- a közterületre kihelyezett kamerákból, 

- megfigyelői központból, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki 

megoldásokkal. 

A térfigyelő rendszer  

- megfigyelői központja a Hivatal épületében, 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. alagsor 

A/9.számú irodájában került kialakításra, ahol a működtetést és megfigyelést a Közterület-

felügyelet látják el, 

- egyik rendőrségi végpontja a Dabasi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: 

Rendőrkapitányság) épületében, 2372 Dabas, Szent István tér 1/b. fszt.1. számú irodájában 

került kialakításra, ahol a működtetést és a megfigyelést a Rendőrkapitányság erre 

feljogosított beosztottjai végzik,  

- másik rendőrségi végpont a Gyáli Rendőrőrs (a továbbiakban: Rendőrőrs) épületében, 2360 

Gyál, Kisfaludy u. 1. I.em. 6. számú irodájában került kialakításra, ahol a működtetést és a 

megfigyelést a Rendőrőrs erre feljogosított beosztottjai végzik (a továbbiakban együtt: 

rendőrségi végpontok). 

A térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatban az Önkormányzat és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság (a továbbiakban. PMRFK), mint felek között, a 22/2021.(I.28.) számú PM 

határozat alapján, 2021. március 9. napján Együttműködési Megállapodás jött létre.  

3.3.Tulajdonviszonyok 

A térfigyelő rendszer és az azokhoz kapcsolódó munkaállomások, számítógépes rendszerek az 

Önkormányzat tulajdonát képezik. Az Önkormányzatot terheli a térfigyelő rendszer kiépítésével, 

üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével, bővítésével kapcsolatos anyagi fedezet biztosítása, 

a Rendőrség helyiségeiben kiépített rendszerek esetében a PMRFK-val kötött Együttműködési 

Megállapodás szerint. A vagyon használatára, kezelésére, működtetésére a megfigyelői központ 

esetében a Közterület-felügyelet, míg a rendőrségi végpontok eszközeinek tekintetében a rendőrség 

jogosult. Az adatvédelmi kérdésekben az adatvédelmi tisztviselő jogosult eljárni. 

3.4. Kamerák közterületre helyezése 

A közterületre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak az Önkormányzat – térfigyelő rendszer 

keretében történő – kamera elhelyezési döntésének megfelelően lehet. A kamerákat az 

Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a 

döntésben szereplő terület megfigyelésére legyen alkalmas. 

A Közterület-felügyelet a megfigyelni szánt közterület jól láthatósága figyelembevételével 

javaslatot tehet, melyhez szükség esetén a PMRFK szakmai konzultációt biztosít. A térfigyelő 

rendszer bővítéséről, kamera kihelyezésének pontos helyéről és számáról, a közterület-felügyelet 

javaslata alapján, a Képviselő-testület dönt.  

3.5. A közterületet igénybe vevő személyek tájékoztatása a térfigyelő rendszer 

működtetéséről 

A kamerákat úgy kell kihelyezni, hogy a működésük a megfigyelt területen jelenlévő állampolgárok 

számára nyilvánvalóan észlelhető legyen. A közterületre elhelyezett kamerák pontos helyét jelen 
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szabályzat 1. melléklete tartalmazza, valamint naprakészen megismerhető Gyál Város Hivatalos 

honlapján (http://www.gyal.hu/adatvedelem/). 

4. A TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséért felelős 

Cégnév: Kevenet Bt. 

Székhely: 8788 Sénye, Felsőhegy utca 1. 

Levelezési cím: 2300 Ráckeve, Bercsényi utca 7. 

Képviselő: Dénes Lajos 

Telefon: 06/24-424-200 06/20-231-5135 

Email: info@kevenet.hu 

4.1. Az alkalmazott kamera típusa 

A térfigyelő rendszerben csak megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat lehet 

alkalmazni. 

4.2. A központi helyiség 

A térfigyelő rendszer központi megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő helyisége a 2360 Gyál, 

Kőrösi út 112-114. szám alatt található Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének erre a célra 

kialakított helyiségeiben. A megfigyelő és adatkezelő helyiség a Hivatal A/9. számú irodája, míg a 

rögzítő helyiség a 202.számú irodája. 

A kihelyezett kamerák által közvetített képek: 

- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja, 

- a képek rögzítése egy központi tároló egységre (a továbbiakban: szerver) történik. 

A központi helyiségbe csak az ott feladatot ellátó személy, az adatvédelmi tisztviselő, az érintett 

közterület-felügyelő, a rendszer hardver és szoftver eszközeinek karbantartását és javítását végző 

személy (a továbbiakban: karbantartás végző személy), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) munkatársai léphetnek be az ott 

tartózkodásra jogosult személy kíséretében, a megfigyelési monitor lekapcsolása után. 

A felsorolt személyeken kívül más a térfigyelő rendszer központi helyiségébe csak különösen 

indokolt esetben és kizárólag a Hivatal Jegyzőjének előzetes engedélyével léphet be és tartózkodhat 

bent.  

4.3. Belépési napló 

A térfigyelő rendszerbe történő belépés közterület-felügyelőnként nyilvántartott személyi kóddal 

történik, amely naplózza a belépő személyeket és a megfigyeléssel töltött időt. 

4.4. Oktatás 

A Hivatal Jegyzője köteles intézkedni a képek figyelését, valamint megtekintését végző közterület-

felügyelők feladatainak ellátásához szükséges oktatás megszervezéséről, különös tekintettel az 

irányadó adatvédelmi és személyiségi jogi előírásokra. 

4.5. Karbantartás 

A térfigyelő rendszer folyamatos működéséhez, a meghibásodások lehetőség szerinti elkerüléséhez 

szükséges azok rendszeres felülvizsgálata, és a szerver karbantartása. 

Az Önkormányzat köt karbantartási szerződést e feladatok ellátására, és a szerződés megkötésével 

http://www.gyal.hu/adatvedelem/
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egyidejűleg az adatvédelmi szabályokat megismerteti a szerződő másik féllel. 

A műszaki üzemeltetésért felelős vállalkozó biztosítja a 24 órás hálózatfelügyeletet és 

forgalomfigyelést a rendszeren belül. 

4.6. A térfigyelő rendszer üzemeltetési rendje 

A térfigyelő rendszert a Közterület-felügyelet köteles felhasználni a Kftv.-ben 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 közreműködésben, 

- az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködéshez, 

- köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséhez, 

- az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásához. 

A közterület-felügyelők kötelesek: 

- a központi helyiség kulcsának átvételét, időpontját a Portaszolgálaton dokumentálni, 

- a szolgálat kezdetekor és leadása előtt megtekintéssel meggyőződik arról, hogy a rendszer 

üzemképes. 

5. A TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE 

5.1. A térfigyelő rendszer által közvetített képek megfigyelése 

A térfigyelő rendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy a Közterület-felügyelet és 

a rendőrség áttekintést kapjon a megfigyelt közterületek állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben 

lehetővé tegye a felügyelői, vagy rendőri intézkedést igényló esetekben a gyorsabb elérést és 

reagálást.  

A térfigyelő rendszer által közvetített képek folyamatosan megfigyelésre nem kerülnek. 

Adatmentés csak indokolt, a későbbiekben részletezett esetekben történhet, amely következtében 

maximálisan 30 napig történhet adattárolás. 

5.2. A térfigyelő rendszer képeinek rögzítése 

A térfigyelő rendszer képeinek rögzítése folyamatosan – a nap 24 órájában – történik, amelyet a 

rendszer 8 naponként automatikusan felülír. A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben 

bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban. 

5.3.A rögzített felvételek visszanézése 

A térfigyelő rendszer rögzített képeinek visszanézése: 

- napi rendszerességgel történik, a Közterület-felügyelet által vezetett „Napi jelentés” alapján, 

továbbá  

- a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezésekor. 
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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. 

5.4. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése 

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a Közterület-felügyelő az intézkedésre okot adó 

körülmény észlelését követően haladéktalanul köteles: 

- a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani, 

- a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás 

megindítását kezdeményezni. 

6. A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

6.1. A kamerarendszer által rögzített felvételek, mint személyes adatok 

A térfigyelő rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért érvényesíteni 

kell az Infotv.-ben és a Kftv.-ben-, valamint jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési 

szabályokat. 

6.2. 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 kezelhető. 

A Közterület-felügyelet esetében a személyes adat kezelésének célja: 

- a közbiztonság, illetve a 

- a bűnmegelőzés. 

6.3. Az adatkezelés jogalapja 

A Közterület-felügyelet adatkezelésének jogalapját a Kftv. 7. § (3)-(4) bekezdése, valamint az 

Infotv. 5. § (1) bekezdése adja meg. 

A rendőrségi végpontokra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályokat a Rendőrség 

mindenkor hatályos adatvédelmi normái, szabályzatai, és utasításai szabályozzák. 

6.4. Az adatkezelés korlátai 

A térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel érintett 

közterületen: 

- elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, 

- elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban, 

- a Közterület-felügyelet által végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására 

irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá 

- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. 
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A Közterület-felügyelet bizonyítási eszközként: 

- a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve 

- közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély 

keretében) továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése 

megfelelő. 

A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza: 

- az eljárás tárgyát, 

- az eljárás ügyiratszámát, 

- a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. 

A megkeresést meg kell tagadni, ha: 

- a megkeresés tartalmilag nem megfelelő, 

- ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. 

6.5. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése 

Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

ideig kezelhető. A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő 8 napig 

kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell. A rendkívüli eseményeket tartalmazó 

felvételek adatkezelésének időtartalma nem haladhatja meg a 30 napot. Az adatkezelés akkor 

tarthat tovább a rögzítést követő 8 napnál, ha a Közterület-felügyelet által kezdeményezett eljárás 

során az eljárás megindítására jogosult az eljárás megindításának tényéről a rögzítést követő 8 

napon belül a Közterület-felügyeletet tájékoztatta. Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy 

magánszemély számára a jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban az adat továbbítása 

megtörtént, az adatokat törölni kell. 

Kérelemre az adatkezelés időtartamának meghosszabbítása 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés 

érinti, kérheti, hogy a felvételt a Közterület-felügyelet 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, 

- végzett felügyelői 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. 

6.6. Betekintési jog 

A Közterület-felügyeletnek 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. A betekintési jog 

gyakorlása során gondoskodni kell arról, hogy más – felvételen szereplő – személy személyes 

adatai védelméhez való joga ne sérüljön. 
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6.7. Adatbiztonság 

A Közterület-felügyeletnek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak védelmét. A 

védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek 

illetéktelen személy tudomására ne jussanak. 

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. 

Közterület felügyelő jogosult: 

- a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint 

- a térfigyelő rendszer által rögzített képek visszanézésére, 

- a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli 

események szerint, 

- az adat kimentésére, 

- az adat továbbításra, 

- az adattörlésre. 

6.8. Üzembiztonság 

A Közterület-felügyelet rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén ellenőrzi a térfigyelő 

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 

kivételével – a központi helyiségből ki nem vihetőek. 

Az informatikai eszközök karbantartás esetén a Közterület-felügyelet vezetőjének kell 

gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak a Közterület- 

felügyelet munkatársa jelenlétében lehet végezni. 

A 4.2. pontban felsorolt személyek (a továbbiakban: idegenek) a központi helyiségben csak a 

Közterület-felügyelet munkatársa jelenlétében tartózkodhatnak. Az idegenek jelenlétében a 

felvételek visszanézését meg kell szakítani, ha a visszanézett adatok idegen általi 

megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni. 

6.9. Adattovábbítás 

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban és jogszabályban meghatározott esetekben lehet. Az 

adathordozót csak jelen szabályzatban és jogszabályban meghatározott személynek lehet kiadni. 

A rögzített felvételekhez történő hozzáférést, a felvételek továbbítását az adattovábbítási 

nyilvántartásban dokumentálni kell. A nyilvántartás tartalmazza az átadott felvétel időpontját, a 

felvételen látható helyszínt, az adatkezelés célját, jogalapját és a felvételt átadó személy nevét, 

beosztását, az átvevő szervezet vagy személy nevét, az átadás időpontját, módját, az adathordozó 
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típusát. 

6.10. Technikai, informatikai intézkedések 

A térfigyelő rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert működtető számítógépes 

rendszerben biztosítani kell, hogy: 

- a belépés személyre szóló azonosítóval és jelszóval történhessen, 

- az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek, 

- a felvételek 8 naponként felülírásra kerüljenek. 

6.11. Egyéb adatbiztonsági intézkedések 

A térfigyelő rendszer központi helyisége riasztóval védett. A központi helyiségben őrzött adatok 

védelmét szolgálja, hogy a helyiség zárható. 

7. NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A kamera nyilvántartásnak – az Ör.-rel összhangban – tartalmaznia kell legalább: 

- a kihelyezett kamerák helyét, 

- a kihelyezett kamerák darab számát, 

- az adott kamera, kamerákkal megfigyelt közterületet. 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen szabályzat a Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak figyelembevétel készült. 

Jelen szabályzat 2021. április 15. napján lép hatályba, megismertetése és közzététele elektronikusan 

és nyilvánosan történik. Ezzel egyidejűleg a Hivatal 2/2018. számú, a városi térfigyelő rendszer 

üzemeltetési, működési szabályzata hatályát veszti. 

Jelen szabályzat Gyál Város hivatalos honlapján, a www.gyal.hu oldalon közzétételre kerül. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Kamera-nyilvántartás 

2. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató (Gyál Város hivatalos honlapjára a közterületi 

térfigyelő kamera rendszerről) 

Gyál, „elektronikus aláírás szerint” 

 

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

       Pápai Mihály                                                                                               Rozgonyi Erik 

       polgármester                                                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gyal.hu/
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1. sz. melléklet 

A közterületekre kihelyezendő kamerák helye és száma, valamint 

az adott kamerával/kamerákkal megfigyelt közterület 

 

Kamera 

száma: 

Kamera tulajdonságok: Kamerával megfigyelt közterület leírása: 

1. kamera irányított kamera Kőrösi út 112-114. Polgármesteri Hivatal előtti terület: 

bejárat és közvetlen környezete 

2. kamera irányított kamera József Attila u. 2. – Fagyöngy Gyógyszertár előtti terület: 

orvosi rendelő bejárat, parkolók 

3. kamera irányított kamera Kőrösi út 118. Közösségi Ház bejárata előtti terület: 

parkoló, park 

4. kamera fix kamera Trianon park 

5. kamera irányított kamera Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola bejáratai, parkolói, 

kerékpártárolója, kereszteződés 

6. kamera irányított kamera Gyáli Ady Endre Általános Iskola főbejárat, 

kerékpártároló, Ady szobor, piac parkolója, buszmegálló 

7. kamera fix kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola bejárat 

8. kamera fix kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola sportpálya 

9. kamera fix kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola játszótér 

10. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás külső váró 

11. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás kerékpár tároló 

12. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás belső váró 

13. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás külső váró 

14. kamera fix kamera Gyál-felső vasútállomás Hátsó front 

15. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park gépjármű parkoló bejárat 

16. kamera 360 fokban forgatható, 90 

fokban dönthető 

Gyáli Millenniumi Park északi része, bejárat 

17. kamera 360 fokban forgatható, 90 

fokban dönthető 

Gyáli Millenniumi Park játszótér 

18. kamera 360 fokban forgatható, 90 

fokban dönthető 

Gyáli Millenniumi Park centrum 

19. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park rendezvénytér 

20. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park illegális vasúti átkelőhely 

21. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park 

22. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park déli rész 

23. kamera fix kamera Gyáli Millenniumi Park déli bejárat 

24. kamera fix kamera Sportpálya 

25. kamera fix kamera Kosárlabda pálya 

26. kamera fix kamera Strandröplabda pálya 

27. kamera rendszám felismerő kamera Kőrösi út lehajtó 

28. kamera rendszám felismerő kamera M0 autópálya 

29. kamera rendszám felismerő kamera M0 aluljáró 

30. kamera rendszám felismerő kamera Gyáli vasúti átkelő 

31. kamera rendszám felismerő kamera Gyál, Bem József u. külső szakasz - Fundy úttól az M5 

felé 

32. kamera rendszám felismerő kamera Nagykőrösi út-Felsőpakonyi lehajtó 

33. kamera fix kamera Munkácsy-Temesvári utca sarok, „kondi park” 

megfigyelése 

34. kamera irányított infra kamera Uszoda park megfigyelése 
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2.sz.melléklet 

KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZER 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(Gyál Város hivatalos honlapjára) 

 

1./ Az adatgyűjtés ténye: Gyál Város Önkormányzata a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 

14/2020. (X.02.) önkormányzati rendelet és a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 

(a továbbiakban: Kftv.) 7. §. (2)-(3). bek. alapján közterületi térfigyelő kamera rendszert működtet. 

2./ Az érintett magánszemélyek és adatok köre: a kamera látószögében 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: a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a 

térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a Közterület-

felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, és a Gyálra 

látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

4./ Az adatkezelés jogalapja: Kftv. 7. §. (2-3.) bekezdésekben biztosított felhatalmazás 

5./ Az adatkezelés időtartama: 8 nap, rendkívüli esemény esetén legfeljebb 30 nap 

6./ Az adatkezelő elérhetősége: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., 06-29-540-969, 

kozteruletfelugyelet@gyal.hu  

7./ Adattárolás helye és biztonsága, intézkedések: Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal a közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséről, működtetéséről és 

adatkezeléséről szóló 4/2021. sz. szabályzata szerint 

8./ Felvételek megtekintésére jogosult személyi kör: elsősorban a Közterület-felügyelet, 

Rendőrség 

9./ Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az Infotv.-ben biztosított 

jogaikkal, megtekinthetik, megismerhetik Adatkezelő adatkezelési szabályzatát, tájékoztatást 

kérhetnek az adatkezelésről, megtekinthetik a felvételt, hozzáférést, másolatot kérhetnek, 

tiltakozhatnak, további igényérvényesítés esetén az illetékes törvényszékhez (bíróság) vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu, tel: 391-1400, 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak. 

 

mailto:kozteruletfelugyelet@gyal.hu
http://www.naih.hu/
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