
 

 

Réde Község Önkormányzata 
Rédei Közös Önkormányzati Hivatal  

 

Tájékoztató képfelvevő rendszer (térfigyelő kamera) alkalmazásáról  

 

Az érintett személyes adata a településre belépő személyek a megfigyelőrendszer által 

rögzített képfelvételeken látszódó arcképmása (érintett képmása, az érintett 

cselekménye, mint következtetés) 

 

Adatkezelő: 

Név:    Réde Község Önkormányzat 

   Rédei Közös Önkormányzati Hivatal  

Cím:    2886 Réde, Széchenyi u 26 

Adószám:    15386971-2-11 

Telefonszám:   06 34 374 244 

E-mail cím:   igazgatas.rede@gmail.com 

 

Adatvédelmi tisztviselők: 

 

Név:    dr. Kizlinger András 

Telefonszám:    06 30 565 98 04 

E-mail:    kizlingera@gmail.com 

 

Név:    László Gábor 

Telefonszám:    06 30 546 42 21 

E-mail:    laszlo.gabor09@gmail.com 

 

Képfelvevő eszközök telepítését, karbantartását végző Adatfeldolgozó: 
 
Cég neve:     Mór-Véd Security Kft 
Cím:   8060 Mór, Milleneum tér 1/B 
Adószám:  11733618-2-07 
Cégjegyzékszám:   07 09 017795 
Telefonszám:  06 30 979 70 33 
E-mail cím:  morvedkft@gmail.com 
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Jelen tájékoztató szabályait alábbi jogszabályi megfelelés tartalmazza. 
 

 közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 
 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
 

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

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (General Data Protection Regulation: GDPR)  

 
 
I. Adatkezelés célja 

Réde Község Önkormányzat, Rédei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban, mint 

Adatkezelő) a települést a vonatkozó jogszabályok betartásával, a közterületek 

rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések 

hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati 

vagyon védelme érdekben képfelvevő rendszerrel figyeli meg. 

 

A kamerával történő megfigyelés, elengedhetetlenül szükséges mértékű lehet, és nem 

járhat mások információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával. 

 

Az Adatkezelő képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt 

közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat az önkormányzat 

honlapján közzé teszi.  

 

II. Adatkezelés jogalapja 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 7. § (3) bekezdés: 

A közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára 

nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevő helyezhető el, és felvétel készíthető. A 

képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület 

kijelöléséről a képviselő-testület dönt. 

 

A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 8. § (1) bekezdés: 

Ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem 

működik, a képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt, a települési 

önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és kezelheti. 

 

III. Kezelt adatok köre 

A településre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása a 

megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai (érintett képmása, az érintett 
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cselekménye, mint következtetés). A képfelvevő rendszer hangot nem rögzít. A 

kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányulnak.   

 

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő 

módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, 

az adatkezelés tényéről. 

 

IV. Képfelvevő eszközök kezelésére jogosultak 

Az Adatkezelő által a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezett képfelvevő eszközök kezelését a 

jegyző, és a jegyző általános helyettese, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság által kiadott NAIH/2020/2586 számú tájékoztatója 

alapján a rendőrség látja el.  

 

A jegyzőt távolléte alatt helyettesíti a jegyző általános helyettese. A képfelvevő 

rendszerbe történő belépést követő 24 órán belül a jegyző értesítése kötelező.  

 

V. Felhasználás 

 

A felvétel a rögzítés helyszínén: 

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

c) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében, 

d) végzett felügyelői (Adatkezelői) intézkedés jogszerűségének megállapítására 

irányuló közigazgatási hatósági eljárásban,  

e) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított 

eljárásban használható fel. 

 

VI. Adatok tárolása 

Az Adatfeldolgozó által biztosított informatikai eszközön, tárolóegységre mentve.  

 

Az Adatfeldolgozó a képfelvevő rendszerbe belépési jogosultsággal rendelkező 
adatmegismerésre jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférést az általa 
üzemeltetett jogosultági rendszeren keresztül biztosítja az Adatkezelővel kötött 
szerződése alapján.  

 

VII. Adatbiztonsági intézkedések 

 

A felvételek Adatfeldolgozó által biztosított, jelszóval védett informatikai eszközre, 

tárolóegységre kerülnek rögzítésre.  

 

A jelszavak védelmét a jelszó házirend biztosítja (I. számú melléklet), illetve azt is, 

hogy a lejárati időt (egy év) követően ne lehessen újra felhasználni azokat. 
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A kiadott jelszavakat a jegyző, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerheti, a 

képfelvevő rendszerbe belépésre jogosult személy esetén mindenki csak a saját 

jelszavát tudhatja. 

 

A kamerás megfigyelésről adatvédelmi szabályzat rendelkezik, amely bárki számára 

elérhető, illetve kérésére a megadott elérhetőségére továbbításra kerül. 

 

A tárhely használatára kötelezettek és adatmegismerésre jogosultak jogszabályban 

meghatározott jogosultságuknak megfelelően férhetnek hozzá az adatokhoz. 

 

A tárhely használatára kötelezettek és adatmegismerésre jogosultak kötelezően 

naplózzák az ahhoz történő valamennyi hozzáférést, illetve ennek kísérletét. 

 

Az Adatkezelő 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, továbbá biztosítani kell, hogy a 

felvételen szereplő személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla 

készült felvételt. 

 

VIII. Az adattárolás határideje 

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítésétől számított harminc nap elteltével 

haladéktalanul törlésre kerül.  

 

Felhasználásnak minősül, ha a felvételt a bírósági vagy más hatósági/közigazgatási 

eljárásban bizonyítékként felhasználják.  

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől 

számított harminc napon belül kérheti a felvételek zárolását, hogy a felvételt az 

Adatkezelő ne semmisítse meg a bíróság vagy hatóság megkereséséig, illetve 

legfeljebb a felvétel keletkezését követő 30 napig. 

 

Bíróság vagy más hatóság megkeresése alapján a rögzített felvételt haladéktalanul 

továbbítani kell.  

 

Amennyiben a felvételek zárolása miatt harminc napon belül nem történik érintetti 

visszajelzés, a felvétel törlésre kerül.   

 

IX. A kameraképek megtekintése 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben 

erre feljogosított szerveken kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének 

ellenőrzése céljából a jegyző, a jegyző általános helyettese, az Adatfeldolgozó, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott NAIH/2020/2586 

számú tájékoztatója alapján a rendőrség, és az adatvédelmi tisztviselő jogosult. 
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A képfelvevő rendszerbe történő belépést, minden érintettnek köteles a betekintési 

naplóban rögzíteni, azaz a betekintés időpontját, célját és a betekintésben részt vevő 

személyek nevét. (II. számú melléklet) 

 

Betekintési joggal csak az Adatkezelő által kijelölt személy rendelkezik. 

 

X. Adattovábbítás 

 

A rögzített felvételt az Adatkezelő - bizonyítási eszközként - a szabálysértési eljárásra 

jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, 

az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja. A 

megkeresésben vagy adatkérésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a 

rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. 

 

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

megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. 

 

A rögzített felvétel adattovábbítása esetén a III. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv 

kitöltése szükséges. 

 

Az átadott adatok köre:  

A képfelvevő rendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek. 

 

Az adattovábbítások jogalapja:  

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 97. § (1) bekezdés, 315. §  (1) bekezdés, 

316. § (1) bekezdés 

 

XI. Az adatkezeléssel érintettek jogai 

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított harminc napon belül 

tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen az érintettel összefüggésben.  

Az Adatkezelő a kérelmet a lehető legrövidebb időn belül (legfeljebb 30 napon) teljesíti. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 

kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 
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Betekintéshez való jog 

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított harminc napon belül 

kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen.  

Betekintésre az Adatkezelő címén van lehetőség. Ha a kérelem beérkezéstől számítva 

az érintett 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, abban az esetben a 

felvétel törlésre kerül.  

A betekintéshez való jog érvényesülésének tényét a IV. számú melléklet szerint 

jegyzőkönyvben rögzíti a betekintésre jogosult személy. 

Abban az esetben, ha a képfelvétel betekintésénél a jegyző nem tud részt venni, a 

képfelvevő betekintésére jogosult személy 24 órán belül köteles értesíteni a jegyzőt, 

melyet a betekintési naplóban külön rögzítenie kell. 

 

Zároláshoz való jog 

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított harminc napon belül 

kérheti a felvételek zárolását.  

A zárolás a kérelem beérkezésétől számított 30 napig tart. Ha ezen időtartam alatt nem 

érkezik hatósági megkeresés, akkor az Adatkezelő a zárolt felvételt törli.  

A kamerával rögzített képek zárolásához tartozó jegyzőkönyvet a szabályzat V. számú 

melléklete tartalmazza 

Abban az esetben, ha a képfelvétel zárolásánál a jegyző nem tud részt venni, a 

képfelvevő betekintésére megbízott személy 24 órán belül köteles értesíteni a jegyzőt, 

melyet a betekintési naplóban külön rögzítenie kell. 

 

Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének  e) pontján alapuló 

kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Törléshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 

GDPR 17. cikk 1. bekezdés a-f. pontja közül valamelyik fennáll. 

 

Az érintett jogérvényesítési lehetősége 

Panasz esetén eljáró szerv, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (NAIH) 
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Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 1 391 1400 

 

XII. Kamerák jegyzéke 

A településen a közterületek rendjének, tisztaságának, és az önkormányzati vagyon 
védelmének biztosítása érdekében, valamint közbiztonság illetve a bűnmegelőzési 
céllal 9 térfigyelő kamera került felhelyezésre. 

Jegyzék célja:  

a) a településen levő térfigyelő kamerák pontos helyének és látószögének 

adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból történő nyilvántartásba vétele 

b) Kisbéri Rendőrkapitányság tájékoztatása a térfigyelő kamerák helyzetéről, 

látószögéről és darabszámáról (A közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény. 7.§ (4) bekezdése alapján) 

A térfigyelő kamerák jegyzékét készítette: 

 dr. Kizlinger András, jogász, adatvédelmi szakjogász 

 László Gábor, adatvédelmi tisztviselő 

1. számú kamera – Önkormányzat épülete  

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:    Széchenyi utca 27. házszámon levő Önkormányzat  

épületének az utcafront felöli részén a falra szerelve 

Látószög:     Önkormányzat előtti utcafront, és a vele szembe levő  

gazdasági épület 

Kamerák elhelyezésének célja:  Önkormányzat előtti utcafront, és a vele szembe levő  

gazdasági épület megfigyelése  
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2. számú kamera – Széchenyi utca és Táncsics Mihály utca kereszteződés  

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:   Széchenyi utca 31. házszámmal szembeni  

villanyoszlopra szerelve 

Látószög:    Széchenyi utca és a Táncsics Mihály utca  

kereszteződése, Önkormányzat épülete és udvara 

Kamerák elhelyezésének célja:  Széchenyi utca és a Táncsics Mihály utca  

kereszteződésének, Önkormányzat épületének és  

udvarának megfigyelése 

 

  
 

3. számú kamera – Református temető 

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:    Temető utca 10. házszám előtt levő villanyoszlopra  

szerelve  

Látószög:     Református temető bejárata 

Kamerák elhelyezésének célja:  Református temető megfigyelése 

 



 

9 
 

  
 

4. számú kamera – Önkormányzat épülete mögötti udvar 

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:    Kertész utca és a Kinizsi utca kereszteződésénél levő  

villanyoszlopra szerelve 

Látószög:   Kertész utca és a Kinizsi utca kereszteződése 

Kamerák elhelyezésének célja:  Kertész utca és a Kinizsi utca kereszteződésének  

megfigyelése 

  

5. kamera – Település Lesalja felöli bejárata 

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:    Petőfi utca 68 házszám előtti villanyoszlopra szerelve 

Látószög:   Lesalja irányából a településre érkező forgalom 

Kamerák elhelyezésének célja:  Lesalja irányából a településre érkező forgalom 

megfigyelése 
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6. 7. kamera – Rákóczi tér 

Felhelyezett kamerák száma:  2 db  

Felhelyezés helye:    Rákóczi tér és az Arany János utca  

kereszteződésénél az iskolával szembeni 

villanyoszlopra szerelve 

Látószög:     6. számú kamera: 

     Rákóczi tér és az Arany János utca kereszteződése,  

valamint a Petőfi Sándor utca (Szabadság úti temető 

irányába)  

7. számú kamera: 

Rákóczi tér a Széchenyi utca irányában 

Kamerák elhelyezésének célja:  6. számú kamera: 

     Rákóczi tér és az Arany János utca  

kereszteződésének, valamint a Petőfi Sándor utca  

(Szabadság úti temető irányába) megfigyelése 

7. számú kamera: 

Rákóczi tér (Széchenyi utca irányában) megfigyelése 
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8. kamera – Kossuth Lajos utca és Arany János utca kereszteződés 

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:    Kossuth Lajos utca és Arany János utca  

kereszteződésénél levő villanyoszlopra szerelve 

Látószög:     Kossuth Lajos utca és az Arany János utca  

kereszteződése, valamint az  Arany János utca 

kanyarodó útszakasza Bakonyszombathely irányába 

Kamerák elhelyezésének célja:  Kossuth Lajos utca és az Arany János utca  

kereszteződésének, valamint az  Arany János utca 

kanyarodó útszakaszának (Bakonyszombathely 

irányában) megfigyelése 
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9. kamera – Település Bakonyszombathely felöli bejárata 

Felhelyezett kamerák száma:  1 db  

Felhelyezés helye:    Arany János utca 80. házszám előtti villanyoszlopra  

szerelve 

Látószög:   Bakonyszombathely irányából a településre érkező 

forgalom 

Kamerák elhelyezésének célja:  Bakonyszombathely irányából a településre érkező 

forgalom megfigyelése 
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Kamera 
sorszáma 

Kamerák 
elhelyezésének 

helye 
Megfigyelt terület 

Kamera elhelyezésének 
célja 

1 

Széchenyi utca 

27. házszámon 

levő 

Önkormányzat 

épületének az 

utcafront felöli 

részén a falra 

szerelve 

 

Önkormányzat előtti 
utcafront, és a vele 
szembe levő gazdasági 
épület 

Közterületek rendjének, 

tisztaságának, és az 

önkormányzati vagyon 

védelmének, valamint 

közbiztonság és 

bűnmegelőzés célból az 

Önkormányzat előtti 

utcafront, és a vele szembe 

levő gazdasági épület 

megfigyelése  

2 

Széchenyi utca 

31. házszámmal 

szembeni 
villanyoszlopra 
szerelve 

Széchenyi utca és a 

Táncsics Mihály utca 

kereszteződése, 

Önkormányzat épülete 

és udvara 

Közterületek rendjének, 
tisztaságának, és az 
önkormányzati vagyon 
védelmének, valamint  
közbiztonság és 
bűnmegelőzés célból a  
Széchenyi utca és a 
Táncsics Mihály utca 
kereszteződésének, 
Önkormányzat 
épületének és udvarának 
megfigyelése 

3 

Temető utca 10. 

házszám előtt levő 

villanyoszlopra 

szerelve 

 

Református temető 
bejárata  

Közterületek rendjének, 
tisztaságának, és az 
önkormányzati vagyon 
védelmének, valamint  
közbiztonság és 
bűnmegelőzés célból a 
református temető 
megfigyelése 

4 

Kertész utca és a 
Kinizsi utca 
kereszteződésénél 
levő 
villanyoszlopra 
szerelve 

Kertész utca és a 
Kinizsi  utca 
kereszteződése 

Közterületek rendjének, 

tisztaságának, és az 

önkormányzati vagyon 

védelmének, valamint  

közbiztonság és 

bűnmegelőzés célból a 

Kertész utca és a Kinizsi 

utca kereszteződésének 

megfigyelése 
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Kamera 
sorszáma 

Kamerák 
elhelyezésének 

helye 
Megfigyelt terület 

Kamera elhelyezésének 
célja 

5 

Petőfi utca 68 

házszám előtti 

villanyoszlopra 

szerelve 

 

Lesalja irányából a 

településre érkező 

forgalom 

Közterületek rendjének, 

tisztaságának, és az 

önkormányzati vagyon 

védelmének, valamint  

közbiztonság és 

bűnmegelőzés célból a  

Lesalja irányából a 

településre érkező 

forgalom megfigyelése 

6-7 

Rákóczi tér és az 

Arany János utca 

kereszteződésénél 

az iskolával 

szembeni 

villanyoszlopra 

szerelve 

6. számú kamera: 

Rákóczi tér és az Arany 

János utca 

kereszteződése 

valamint a Petőfi Sándor 

utca (Szabadság úti 

temető irányába) 

7. számú kamera: 

Rákóczi tér a Széchenyi 

utca irányába 

Közterületek rendjének, 

tisztaságának, és az 

önkormányzati vagyon 

védelmének, valamint  

közbiztonság és 

bűnmegelőzés célból a  

Rákóczi tér és az Arany 

János utca 

kereszteződésének, a 

Petőfi Sándor utca 

(Szabadság úti temető 

irányába) és a Rákóczi 

tér (Széchenyi utca 

irányában) megfigyelése 

8 

Kossuth Lajos utca 
és Arany János 
utca 
kereszteződésénél 
levő villanyoszlopra 
szerelve 

Kossuth Lajos utca és 
az Arany János utca 
kereszteződése, 
valamint az  Arany 
János utca kanyarodó 
útszakasza 
Bakonyszombathely 
irányába 

Közterületek rendjének, 
tisztaságának, és az 
önkormányzati vagyon 
védelmének, valamint  
közbiztonság és 
bűnmegelőzés célból a 
Kossuth Lajos utca és az 
Arany János utca 
kereszteződésének, 
valamint az  Arany János 
utca kanyarodó 
útszakaszának 
(Bakonyszombathely 
irányában) megfigyelése 
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Kamera 
sorszáma 

Kamerák 
elhelyezésének 

helye 
Megfigyelt terület 

Kamera elhelyezésének 
célja 

9 

Arany János utca 

80. házszám előtti 

villanyoszlopra 

szerelve 

 

Bakonyszombathely 
irányából a településre 
érkező forgalom 

Közterületek rendjének, 
tisztaságának, és az 
önkormányzati vagyon 
védelmének, valamint  
közbiztonság és 
bűnmegelőzés célból a 
Bakonyszombathely 
irányából a településre 
érkező forgalom 
megfigyelése 
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A tájékoztatóban foglaltak hatályba lépésének napja: 2020. május 4. 
 
 
 
 
 
      …………………………………………………. 

jegyző aláírása 
 


