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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK ÁLTAL INTÉZKEDÉS SORÁN FÉNYKÉP-  ÉS 

ESEMÉNYRÖGZÍTŐ KAMERAFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

 
 

A Zuglói Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: Rendészet vagy Adatkezelő) az általa 

foglalkoztatott közterület-felügyelők intézkedése során, illetve az előre meghatározott kijelölt 

helyekre felállított elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert alkalmaz (fényképezőgép; 

eseményrögzítő kamera). Adatkezelő a jelen tájékoztatóval tesz eleget tájékoztatási 

kötelezettségének. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15.§ (1) bekezdése alapján Adatkezelő 

köteles az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető 

és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást adni, mely Adatkezelő honapján elérhető: 

http://www.zugloirendeszet.hu  

 

Adatkezelő az intézkedés alá vont érintetteket a fényképkészítés vonatkozásában a közterület-

felügyelő ruházatán elhelyezett piktogrammal, tájékoztató kártyával és jelen tájékoztató 

honlapon történő elhelyezésével figyelmezteti a kamerás megfigyelőrendszer működéséről. 

 

Adatkezelő az előre meghatározott helyeken felállított tripod állványos kamera vonatkozásában 

az érintetteket a közterület-felügyelet által elhelyezett piktogramos táblával és jelen tájékoztató 

honlapon történő elhelyezésével figyelmezteti a kamerás megfigyelőrendszer működéséről. 

 

 

Adatkezelő: Zuglói Önkormányzati Rendészet (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36., 

telephely: 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. (Padlizsán u. 2/A.), telefonszám: +36 1 211 2233, 

e-mail: info@zugloirendeszet.hu, web: http://www.zugloirendeszet.hu, adatvédelmi 

tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft., iroda@unihill.hu) 

 

Az érintettek köre: Az intézkedés során készített fényképfelvételek a megfigyelés esetén az 

intézkedés alá vont személy, illetve a jogsértést elkövető személy, valamint az intézkedés vagy 

az eljárás szempontjából lényeges környezetben tartózkodó személy. A tripod állványos 

kamerával történő folyamatos megfigyelés esetén a megfigyelőrendszer látókörébe kerülő 

személyek. 

 

A kezelt adatok köre: Érintettek képmása és hangja. A tripod állványos kamera üzemeltetése 

során személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvételek (videófelvételek) kerülnek 

rögzítésre, az intézkedések során fényképfelvétel készítés által személyes adatokat tartalmazó 

képfelvételek kerülnek rögzítésre. 

 

Az adatkezelés célja: 

- a közterület-felügyelők intézkedései során felmerülő, az intézkedéseket akadályozni, 

befolyásolni kívánó cselekmények megelőzése és ezen keresztül az intézkedés 

zavartalan lefolytatásának biztosítása; 
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- atrocitás esetén a cselekmény utólagos vizsgálata, körülményeinek felderítése, 

valamint, hogy a felvételek ezzel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági, 

bírósági eljárás keretében felhasználásra, továbbá a hatósági eljárás és a bizonyítás 

elősegítése; 

- a konfliktusok megelőzése; 

- a közbiztonság fenntartása, az önkormányzati vagyon védelme, a bűnmegelőzés; 

- az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések 

megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása;  

 

Az Infotv. 2. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a személyes adatok bűnüldözési célú 

kezelésére az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

- Az Infotv. szerint bűnüldözési célú adatkezelés a jogszabályban meghatározott feladat- 

és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére 

vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására 

vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és 

felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való 

közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban 

megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv 

vagy személy ezen tevékenység keretei között és céljából végzett adatkezelése. 

 

Adatkezelő a felsorolt céloktól eltérő célra a kezelt adatokat (a videófelvételt) nem használja 

fel. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény 

felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi 

személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken 

alapuló célból elrendeli. [Infotv. 5.§ (1) bek.] A közterület-felügyelő az intézkedésével érintett 

személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és 

körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: 

felvétel) készíthet. A közterület-felügyelők – amennyiben azt a rögzíteni kívánt esemény 

indokolja – a fényképfelvételt fényképezőgéppel vagy kamerával is készíthetik. [a közterület-

felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (2) bek.]  A közterület-

felügyelők közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára 

nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt – tripod, vagy egyéb állványos kamerát – 

helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel 

megfigyelt közterület kijelöléséről a képviselő-testület dönt a felügyelet előterjesztését 

követően [a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ 

(3) bek.] 

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a közterület-felügyelők által alkalmazott 

fényképezőgéppel vagy kamerával készített fényképfelvételeket 30 napig tárolja. A fel nem 

használt felvétel legkésőbb a 30 napos határidő lejártakor automatikusan és helyreállíthatatlanul 

törlődik a rendszerből. A közterület-felügyelők által használt előre kijelölt helyeken felállított 

tripod állványos kamerák felvételeit Adatkezelő kizárólag akkor őrzi meg, amennyiben az 

bármely utólagos vizsgálat érdekében szükséges, ennek hiányában 24 óra elteltével a felvételek 

automatikus törlésre kerülnek a rendszerből.  

 

A kamerafelvételt adatigénylés vagy hatóság előtti eljárásban történő felhasználására irányuló 

kérelem, valamint erre irányuló adatkezelői szándék esetén 30 napig őrizzük meg. A felügyelet 

a Ktftv. 7. § (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével, 

haladéktalanul törli. [Ktftv. 7. § (7) bek. a) pont] 
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A személyes adatok címzettjei: A kamerák által rögzített kép- és videófelvétel megtekintésére, 

visszanézésére az alábbi személyeknek van lehetősége: igazgató, az igazgatót helyettesítő 

vezető, a hatóság képviselője (indokolt esetben, hatósági eljárás keretében). A felvétel 

megtekintésére, visszanézésére csak a fent megjelölt adatkezelési célok érdekében, illetve a 

hatóság (rendőrség) kérésére kerülhet sor. A visszanézést minden esetben dokumentáltan 

rögzíteni kell, a visszanéző neve, beosztása, dátum, időpont és az indok megjelölésével. 

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a tárolási időn belül kérheti, hogy 

az adatot az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A felvétel zárolásának, 

kimentésének kérelme szóban is előadható, amelyet adatkezelő haladéktalanul köteles 

megtenni, figyelemmel a 30 napos határidőre, a zárolásra vonatkozó kérelmet utólag, legkésőbb 

a következő munkanapon írásba kell foglalni. 

 

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat (képfelvételt) illetéktelen harmadik személy számára 

nem adja át, azt nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé annak megtekintését sem. Az 

adatkezelő a felvételeket megtekintését és átadását kizárólag a Ktftv. 7. § szerint biztosítja. Az 

adatkezelés során profilalkotásra (az egyes személyek valamely egyedi jellemzők alapján 

történő csoportosítására), valamint a felvételek alapján automatizált döntéshozatalra nem kerül 

sor. 

 

Adatbiztonság: Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. A felvételek 

rögzítése Adatkezelő saját tulajdonában álló adathordozón történik. Az adatok tárolása 

Adatkezelő telephelyén (Budapest, Padlizsán utca 2/A) történik. Az adatok tárolására szolgáló 

adathordozót Adatkezelő fizikailag zárt helyen tárolja, amelyhez csak az igazgató és az általa 

kijelölt vezető férhet hozzá. 

 

Érintett jogai: Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó 

észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a jelen tájékoztatóban található 

elérhetőségek bármelyikén. 

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. 

Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 

napon belül válaszol.   

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az 

adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy 

Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.  

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget 

jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok 

kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen 

felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.  

 

- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga: 

Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az 

adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató 

tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy 
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az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és az Infotv.-ben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

Részletesebb tájékoztatás az Infotv. 16.§-ban található. 

 

- Hozzáféréshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok kezeléséve összefüggő 

információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. 

Részletesebb tájékoztatás az Infotv. 17.§-ban található. 

 

- A helyesbítéshez való jog 

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy 

kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk 

Önt. Részletesebb tájékoztatás az Infotv. 18.§-ban található. 

 

- Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: 

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig. 

o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban 

kéri azok korlátozását. 

o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény 

érvényesítése vagy védelme érdekében. 

o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban 

Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak 

megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.  

Részletesebb tájékoztatás az Infotv. 19. §-ban található. 

 

- Törléshez való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, valamint az Infotv. 20.§-ban meghatározott esetekben törli 

az érintett személyes adatait. 

 

- Panasztételi jog 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő 

és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett 

jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.  

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:  

o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

o posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

o cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

o Telefon: +36 (1) 391-1400 

o Fax: +36 (1) 391-1410 

o E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

o URL http://naih.hu 

 

Érintett jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott 

elérhetőségeken. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a Rendészet munkatársának 

kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának 

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti (például: az adatok felvételekor, az 

adatgyűjtéskor keletkezett adatok megadásával). Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért kérem, 

vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein. 

Érintett jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-

1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék 

előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

 

További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott 

elérhetőségein. 

 

 

 

Budapest, 2022. március 23. 

 

 

 

Zuglói Önkormányzati Rendészet 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek

