
Közterületi kamerázás



Közterületi kamerázás:

- bűnüldözési célú - szűkebb körre irányuló
- állandó - célja objektumvédelem
- konkrét objektumhoz nem kötődő - vagy rendezvénybiztosítás,

- közfeladat ellátásához kapcsolódó intézkedés
- vagy személyszállítás

Végezheti: 

- Rendőrség (1994. évi XXXIV. tv.)

- Közterület-felügyelet (1999. évi LXIII. tv.)

- Közterület-felügyelő

- Jegyző vagy kijelölt köztisztviselő (2020. febr. 1-

től)

Infotv.



A GDPR 2. cikk (2)-(3) bekezdései szerint nem tartoznak a GDPR tárgyi hatálya alá:

- Az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységek adatkezelései: ilyen a nemzetbiztonság és a 
honvédelem is [Infotv.]

- Bűnüldözési célú adatkezelések [Infotv.]

- Magáncélú adatkezelések

- Az EU-s intézmények, szervek, hivatalok, ügynökségek adatkezelései [2018/1725 (EU) 
rendelet]

Miért nem GDPR?



A bűnüldözési célú adatkezelés fogalma:

(Infotv. 3. § 10a. pont)

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 (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység

keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok

levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban

együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;

Miért nem GDPR?



A GDPR és az Infotv. elhatárolása 

1. Az adatkezelés célja: bűnüldözés

2. Az adatkezelő

- a Bűnügyi adatvédelmi irányelv szerint: illetékes hatóság

- Az Infotv. szerint: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv

Az adatkezelés akkor esik az Infotv. hatálya alá, ha a két feltétel (adatkezelés célja és az adatkezelő 
személye) egyszerre teljesül!

Pl. adatkezelő lehet: 

Miért nem GDPR?



Rtv. 42. § és 42/A. §:

- Adatkezelés célja

- Felvételek felhasználhatósága

- Megőrzési idő

- Törlés

- Adatigénylés

- Érintettek tájékoztatása

• A képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a rendőrség dönt az
illetékes települési önkormányzat véleményének előzetes kikérését követően.
(2019. január 1-je óta)

• A rendőrség a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó
adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi. A területre belépő személyek
tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell
elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.

A rendőrség által végzett térfigyelés 
(Infotv.)



Megőrzési idők

Jogszabályi 

hivatkozás

Törlési határidő

A rendőrség a rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal

összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről,

illetőleg a rendőri intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról

képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

Rtv. 42.§ (1) 

Rtv. 42.§ (7) a)
rögzítést követő 30 nap

elteltével

A rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve

bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan

észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.

Rtv. 42.§ (2) 

Rtv. 42.§ (7) b)
rögzítést követő 30 nap

elteltével

A rendőrség a határátkelőhely és az államhatár őrzése, a határforgalom

ellenőrzése és a határátkelőhely rendjének fenntartása céljából képfelvevőt

helyezhet el és felvételt készíthet.

Rtv. 42.§ (5) 

Rtv. 42.§ (7) c)
rögzítést követő három

munkanap elteltével

Az állam működése szempontjából kiemelten fontos, illetve a Kormány által

létesítmény és rendezvénybiztosítási intézkedés céljából kijelölt és a

rendőrség által védett, továbbá a rendőrség kezelésében lévő létesítmények

rendjének és jogszerű működésének védelme, illetve az abban tartózkodók

biztonsága érdekében a létesítmény folyosóin, a közös használatú - a

megfigyelés elől az emberi méltóság védelme érdekében el nem zárt -

helyiségeiben, valamint a létesítmények területét határoló külső falakon és

kapuknál a rendőrség képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.

Rtv. 42.§ (5e) 

Rtv. 42.§ (7) a)
rögzítést követő 30 nap

elteltével



A Kftv. 7. § (3) bekezdése közbiztonsági, bűnmegelőzési célból teszi lehetővé a képfelvevő

alkalmazását.

Az önkormányzat által létesített kamerarendszerrel történő közterületi kamerázás, mind az

adatkezelés céljára, mind az adatkezelő személyére tekintettel az Infotv. 3. § 10a. pontjában foglalt

bűnüldözési célú adatkezelés fogalmának felel meg.

A Kftv. szerint végzett térfigyelés (Infotv.) 



→Objektumvédelmi célból vagy rendezvény biztosítása érdekében:

- Rendvédelmi szervek (1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 42. § (5e) bekezdés)

- Honvédelmi szervek (2013. évi XCVII. tv. (Haktv.) 22. §)

- Sportrendezvény szervezője/rendezője (2004. évi I. tv. (Sporttv.) 74. §)

- Fegyveres biztonsági őrség (1997. évi CLIX. tv. (FBŐ tv.) 9/A. §)

→Közfeladat ellátásához kapcsolódó intézkedés során

- Rendőrség

- Közterület-felügyelet

- Természetvédelmi őr

→Személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató

Közterületet is érintő kamerázás felmerülhet még 

szűkebb körben az alábbi területeken:



Ki végezhet a Kftv. alapján adatkezelést?

Az adatkezelő elsősorban az önkormányzat által létrehozott közterület-felügyelet. (Kftv. 7. § (4)

bek.)

Kftv. 1. § (3) bekezdés: közterület-felügyelő(k) (ha nincs közterület-felügyelet)

Kftv. 8. § (1) bekezdés: a képfelvevőt a jegyző vagy a képviselő-testület által kijelölt, a települési

önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő üzemeltetheti és kezelheti.

Más személy adatkezelési tevékenységet nem folytathat, a polgármester sem.

A rendszer üzemeltetésében, a kamerák karbantartásában azonban más is közreműködhet, illetve

egyes adatkezelési műveleteket jogszabályi rendelkezés alapján más is végezhet.

Az élőkép megfigyelése (rögzítés nélkül is) adatkezelésnek minősül.

Továbbiakban a Kftv. szerinti térfigyelésről 
(Infotv.) 



1. A közterület-felügyelet előterjesztése alapján hozott képviselő-testületi döntés

szükséges:

- a kamera elhelyezéséről

- a megfigyelt közterület kijelöléséről. (Kftv. 7. § (3) bekezdés)

2. Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása kötelező. (Infotv. 25/L. § (1) bekezdés a) pont)

3. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell alkotni és alkalmazni. (Infotv.

25/A. § (3) bekezdés)

Mire van szükség?



A képfelvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületről: 

1. tájékoztatni kell a rendőrséget

2. a polgármesteri hivatal honlapján közzé kell tenni. (Kftv. 7. § (3) bekezdés)

A megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, 
ismertetést kell elhelyezni a kamerák elhelyezéséről és az adatkezelés tényéről. (Kftv. 7. § (5) 
bekezdés)

Jól észlehető legyen! (pl. ne takarja el a növényzet)

A felvételek csak a törvényben felsorolt célokra használhatók fel vagy továbbíthatók. (Kftv. 7. 
§ (6) – (6a) bek.; 7/A. § (2) bek.)

A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresés teljesítése előtt ellenőrizni szükséges, 
hogy tartalmazza-e a törvényben előírt kötelező elemeket. A teljesítést továbbá meg kell 
tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. 
(Kftv. 7/A. § (4) bekezdés)



Jogszabályi 

hivatkozás

Törlési határidő

A 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.

Ktftv. 7.§ (2) 

Ktftv. 7.§ (7) a)
rögzítést követő 30 nap

elteltével

A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési

célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt

helyezhet el, és felvételt készíthet.

Ktftv. 7.§ (2) 

Ktfv. 7.§ (7) b)
rögzítést követő 30 nap

elteltével

Megőrzési idők



Kftv. 7. § (6) bekezdés: a felvétel a rögzítés helyszínén

• elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

• elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

• végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, 

• felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban

használható fel.

Kftv. 7. § (6a) bekezdés: a felvétel

• a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,

• a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső 

biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,

• a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve

• körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében

is felhasználható.

A felvételeknek a törvényben felsorolt adatfelhasználási céloktól eltérő felhasználása jogszerűtlen! 

A felvétel felhasználása



Műszaki-szervezési intézkedésekkel kell biztosítani többek között: 

• az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 
megtagadását;

• azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési 
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá. Pl. az a személy, aki csak 
a képernyőképek megfigyelésére jogosult, az ne végezhessen a képfelvételekből mentést, 
törlést;

• az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 
eltávolításának megakadályozását;

Adatbiztonsági intézkedések kialakítása



• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, az abban tárolt 
személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását;

• az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 
történő használatának megakadályozását;

• azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 
címzettnek továbbították, illetve bocsátották rendelkezésére.



Az előbbieket biztosító intézkedések lehetnek:

• A jogszabály alapján hozzáférésre jogosult személyek számára történő jogosultság- és az 
ahhoz kapcsolódó feladatkiosztás szabályozott módja.

• A jogosultság megszűnését követően a hozzáférési jogosultság visszavonása. A hozzáférési 
jogosultságok nyilvántartása (amelyben szerepel a jogosultság kezdete és megszűnése időpontja 
is).

• A hozzáférési engedélyben szereplő egyes jogköröket és hatásköröket - a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban - az adatvédelmi szabályzat vagy az informatikai biztonsági 
szabályzat, belső utasítások, munkaköri leírások tartalmazhatják részletesen. Ezek tartalmazzák 
továbbá a biztonságos üzemeltetés érdekében követendő protokollt és szabályrendszert is.

• Információ Biztonsági Szabályzat megalkotása.

Jó gyakorlat



• Szervezeti tulajdonú, dedikált informatikai eszközök használata.

• Két faktoros hitelesítés (felhasználónév-jelszó) alkalmazása. 

• Adatkezelői nyilvántartás vezetése. 

(Ebből megállapíthatók a kamerarendszerhez történő hozzáférések, a felvételek kapcsán végzett 
különböző műveletek (rögzített felvétel megtekintése, mentések, továbbítás, törlés), a hozzáférő 
személyek, az adatkezelési műveletek célja, indoka, az adatigénylésekre, adattovábbításokra 
vonatkozó adatok.)

• Az információbiztonsági követelmények felhasználókkal történő ismertetése, oktatása.



Köszönöm a figyelmet!


