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Levelében  az  önkormányzat  területén  kiépíteni  kívánt  térfigyelőrendszer  adatvédelmi 
feltételeiről érdeklődik. Kérelmére az alábbi tájékoztatást adom.

Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 
törvény  (a  továbbiakban:  Infotv.)  3.  §  2.  pontja  szerint  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. A 
3.  §  10.  pontja  szerint  adatkezelés:  az  alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az  adatokon 
végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  adatkezelésnek  számít  a 
fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése is.  Az Infotv. 5. §-a alapján személyes adat 
akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett  hozzájárul,  vagy azt törvény közérdeken alapuló 
célból elrendeli.

A fentiek alapján valakinek a képmása, illetve a róla készített felvétel személyes adatnak,  
ezek  készítése,  rögzítése,  valamint  tárolása  pedig  adatkezelésnek  minősül.  Ezen 
tevékenységek – törvényi rendelkezés hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulásával 
végezhetőek. 

A hatályos szabályozás szerint közterületi térfigyelő rendszert a rendőrség és a közterület-
felügyelet üzemeltethet. 

1. A rendőrséget a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a hatalmazza fel  
arra, hogy közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból 
igazolhatóan  szükséges,  bárki  számára  nyilvánvalóan  észlelhető  módon  képfelvevőt 
helyezhet el és felvételt készíthet. Az elhelyezésre kerülő képfelvevő szükségességéről, a 
képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Rendőrség előterjesztésére az illetékes 
települési  önkormányzat  dönt.  A  képfelvevő  elhelyezési  és  üzemeltetési  költségeinek 
biztosítására az önkormányzat és az illetékes rendőrkapitányság megállapodást köthet. A 
Rendőrség  a  képfelvevők  elhelyezésére,  a  megfigyelt  területre  vonatkozó  adatokat  a 
központi szerv honlapján közzéteszi.

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 
figyelemfelhívó  jelzést,  ismertetést  kell  elhelyezni  a  képfelvevők  elhelyezéséről,  az 
adatkezelés  tényéről.  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.

Ami a rögzített felvételek tárolási idejét illeti, a törvény a következőképpen rendelkezik. Ha 
az előző bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb 
célból nincs szükség rá, a felvételt a rögzítést követő öt munkanap elteltével törölni kell. A 
szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok 
és  információk  biztosítása  céljából  az  adatkezelő  rendőri  szerv  a  határidőt  legfeljebb 
harminc napig meghosszabbíthatja.   

2. A közterület-felügyeletről  szóló törvény (a továbbiakban:  Ktftv.)  rendelkezései  2009. 
szeptember  1-je  óta  a  közterület-felügyeletet  is  feljogosítják  arra,  hogy  közterületen, 
közbiztonsági,  illetve  bűnmegelőzési  célból,  bárki  számára  nyilvánvalóan  észlelhető 
módon képfelvevőt helyezzen el, és felvételt készíthessen. A képfelvevő elhelyezéséről, 
valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a 
képviselő-testület  dönt.  A  kamerák  felszereléséhez  engedélyre  tehát  nincs  szükség, 
ugyanakkor  egy  szakmai  előterjesztés  és  annak  képviselő-testületi  jóváhagyása  a 
jogszerű üzemeltetés előfeltétele. Ebben az esetben az önkormányzatnak önállóan vagy 
társulásban  közterület-felügyeletet  kell  létrehoznia,  amely  a  felvételeknek  törvényben 
kijelölt adatkezelője lesz. 

Megfigyelés  alá  kizárólag  olyan  közterület  vonható,  amely  a  közterület-felügyelet  
előterjesztésében  szerepel.  A  Ktftv.  a  tájékoztatással  összefüggésben  további 
kötelezettségeket  ró  az  adatkezelőre.  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.  Ezen  túl  a  képfelvevő  által  megfigyelt  területre  belépő  személyek 
tájékoztatását  elősegítő  módon  figyelemfelhívó  jelzést,  ismertetést  kell  elhelyezni  a 
képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről (Ktftv. 7. § (4)-(5) bekezdés).

A 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.” (Ktftv. 7. § 6. bekezdés)

A  felügyelet  a  rögzített  felvételt  a  rögzítést  követő  nyolc  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 
esetben 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.



A  létrehozandó  közterület-felügyeleti  rendszert  önkormányzati  rendeletben  kell 
szabályozni, mely rendeletnek tartalmaznia kell – többek között - hogy a rendszer milyen 
célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül  
sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan meddig lehet tárolni.

Az Infotv. 65. §-ban foglaltak szerint mind a rendőrséget, mind az önkormányzatot, mint 
adatkezelőket  bejelentési  kötelezettség  is  terheli,  melynek  értelmében  a  személyes 
adatokat  kezelő  adatkezelő  köteles  e  tevékenysége  megkezdése  előtt  a  Hatóságnak 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni a törvényben meghatározottakat.
Ha  a  rendszert  a  rendőrség  üzemelteti,  a  rendőrség  arra  felhatalmazott  beosztottja, 
amennyiben  pedig  az  adatkezelő  a  közterület-felügyelet,  a  felügyelet  tagja  jogosult  a 
rögzített felvételek megtekintésére.

Amennyiben  a  térfigyelőrendszer  üzemeltetése  a  fenti  feltételeknek  megfelel,  úgy  a 
kamerák  telepítése  a  személyes  adatok  védelme  szempontjából  nem  kifogásolható. 
Javaslom,  hogy  a  térfigyelőrendszer  működésének  körülményeiről  és  feltételeiről 
készítsenek  adatkezelési  szabályzatot,  amelyet  tegyenek  elérhetővé  a  település 
honlapján.

A  személyes  adatok  védelméhez,  valamint  a  közérdekű  és  a  közérdekből  nyilvános 
adatok megismeréséhez való jog érvényesülését érintő ügyben forduljon a Hatósághoz 
továbbra is bizalommal.
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