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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Közterület-felügyelete által működtetett  

térfigyelő kamerákkal kapcsolatos adatkezeléshez 
 
 
Jelen Adatkezelési tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső 
szervezeti egységeként működő Közterület-felügyelet által működtetett térfigyelő kamerákkal kapcsolatos 
adatkezelésre terjed ki. 
 
A térfigyelő kamerák elhelyezkedése megtalálható a https://www.szekesfehervar.hu/terfigyelo-
kamerarendszer oldalon. 
 
 
I. Adatkezelő megnevezése: 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 
1., honlap címe: www.szekesfehervar.hu) 
 
Képviseli: Dr. Bóka Viktor jegyző (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.;  
+36 (22) 537-103; jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu) 
 
 
II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu 
 
 
III. A kezelt személyes adatok köre: 

 
A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen tartózkodó természetes személy arcképe és a közterületen 
tanúsított magatartása, gépjárművel történő közlekedés esetén pedig az azonosítható természetes 
személyhez köthető gépjármű rendszáma, típusa és egyéb ismertetőjele. 
 
 
IV. Az adatkezelés célja: 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közbiztonság előmozdítása illetve a 
bűnmegelőzés. 
 
 
V. Az adatkezelés jogalapja: 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 
(a továbbiakban: Ktftv.) 7. § (3) bekezdése (kötelező adatkezelés). 
 
 
VI. Az adatkezelés időtartama: 

 
A Ktftv. 7. § (7) bekezdés b) pontja alapján a kamerafelvételt az Adatkezelő a rögzítést követő 8 napig 
tárolja – ezen időtartam elteltével a felvételt haladéktalanul törli. 
 

 
 
 
 

https://www.szekesfehervar.hu/terfigyelo-kamerarendszer
https://www.szekesfehervar.hu/terfigyelo-kamerarendszer
http://www.szekesfehervar.hu/
mailto:jegyzo@pmhiv.szekesfehervar.hu
mailto:adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu
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VII. Címzettek kategóriái illetve adattovábbítás 
 
Címzettnek minősülnek azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek, amelyek részére a Polgármesteri Hivatal mint adatkezelő hozzáférhetővé teszi 
(pl. továbbítja) a kamerafelvételt. A Polgármesteri Hivatal a kamerafelvételeket nem továbbítja 
harmadik személyek részére, így a térfigyelő kamerafelvételekkel kapcsolatban címzettekről nem 
beszélhetünk.  
 
Adattovábbításra kizárólag a Ktftv.-ben meghatározott szervezetek (bíróság, ügyészség, nyomozó 
hatóság, egyéb hatóságok) megkeresésére, a Ktftv-ben rögzített feltételek fennállása esetén kerülhet 
sor. A számukra történő adattovábbítás célját és jogalapját az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

címzett típusa az adattovábbítás célja 
adattovábbítás 

jogalapja 

➢ szabálysértési  
eljárásra jogosult szerv 
  
➢ büntetőeljárásban  

 bíróság,  
 ügyészség  
 nyomozó hatóság 
 előkészítő eljárást 

folytató szerv 

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 

történő felhasználás 

Ktftv. 
7/A. § 

(2) bekezdése 
és 7. § (6) 
bekezdése 

➢ közigazgatási hatóság 

Ktftv. 7/A. § 
(3) bekezdése 

és 7. § (6) 
bekezdése 

➢ rendőrség 
 
➢ nemzetbiztonsági  
szolgálat 
 
➢ hivatásos  
katasztrófavédelmi szerv 

a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és megszakítása, 
b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, 
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 
iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési 
ellenőrzési feladatok ellátása, 
c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok 
ellátása, illetve 
d) körözött személy vagy tárgy azonosítása 
 

Ktftv. 7/A. § (3a) 
bekezdése és 

 7. § (6a) 
bekezdése 

 
Az adattovábbítás fent megjelölt szervek megkeresésre vagy adatkérésre történhet, amennyiben a 
megkereső szervezet a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel 
bizonyítandó tényt megjelöli. 
 
A Közterület-felügyelet megtagadja a továbbítására irányuló megkeresésre történő válaszadást, 
amennyiben a rögzített felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan (például 
a térfigyelő kamera felvételein nem látszik a cselekmény). 
 
 
VIII. Adatfeldolgozók: 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat az Önkormányzati Informatikai Központ 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÖIK) látja el, ennek keretében biztosítja a térfigyelő kamera hálózat 
technikai-informatikai működését. A térfigyelő kamera hálózat az ÖIK szerverterméből csillagpontosan 
kiinduló komplex, elszeparált hálózat, a térfigyelő kamerák által rögzített felvételek az ÖIK 
szervertermében lévő szervereken találhatók. 
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Az adatfeldolgozó az adatbiztonságot a következő intézkedésekkel biztosítja: 
➢  a szerverterem beléptető rendszerrel és biztonsági kamerával van felszerelve, így a 

szerverterembe csak arra jogosult személy léphet be, és a térfigyelő kamerák által rögzített 
adatokat tartalmazó szerverekhez is csak ezen, belépésre jogosult személyek férhetnek hozzá, 

➢  a térfigyelős hálózat routerrel biztosított tűzfal mögött van, internet felől csak az ÖIK publikus IP 
címéről elérhető. 

 
 
IX. Milyen jogai vannak Önnek a térfigyelő kamerafelvétellel kapcsolatban? 
 
Az alábbi jogok Önt kizárólag abban az esetben illetik meg, amennyiben szerepel a térfigyelő kamera 
által készített felvételen. 
 
1. Hozzáféréshez való jog 
 
Önnek lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen a Polgármesteri Hivataltól arról, hogy egy 
meghatározott időintervallumon belül szerepel-e valamely – Ön által konkrétan meghatározott – térfigyelő 
kamera felvételén. 
 
Amennyiben szerepel a térfigyelő kamera felvételen, akkor a kamera által készített képekbe 
betekinthet, továbbá tájékoztatást kaphat 

a) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
b) a kezelt személyes adatok köréről, 
c) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén arról, hogy a személyes adatokat a Polgármesteri 

Hivatal mely címzetteknek továbbítja, 
d) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, 
e) a képfelvételekkel kapcsolatban Önt megillető jogokról és a joggyakorlás módjáról, továbbá 
f) a képfelvételekkel összefüggésben esetlegesen felmerült adatvédelmi incidensek 

bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kamera által készített képekbe történő betekintés iránti kérelmét a 
képfelvétel rögzítését követő 8 napon belül kell benyújtania. Ezt követően benyújtott kérelem esetén 
a kérelmének nem tudunk eleget tenni, tekintettel arra, hogy a felvételeket 8 nap elteltével automatikusan 
töröljük. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a hozzáféréshez való jog korlátozható vagy megtagadható, amennyiben ezen 
intézkedés elengedhetetlenül szükséges 

a)  a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete által vagy a részvételével végzett eljárások 
hatékony és eredményes lefolytatásának, 

b)  a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének, 
c)  a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések 

végrehajtásának, 
d)  a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, 
e)  az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a 

honvédelem és a nemzetbiztonság vagy 
f)  harmadik személyek alapvető jogai védelmének  

biztosításához. 
 
Amennyiben a Polgármesteri Hivatal korlátozza vagy megtagadja az Ön hozzáféréshez való 
jogának gyakorlását, akkor írásban, haladéktalanul tájékoztatja Önt 

a)  a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, 
valamint 

b)  az Infotv. alapján Önt megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen 
arról, hogy a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
közreműködésével is gyakorolhatja. 

 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a térfigyelő kamera által készített képeket kizárólag abban az esetben 
adjuk ki az Ön számára, amennyiben jogainak érvényesítése érdekében eljárást indított, és ezt hitelt 
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érdemlően igazolja. A kérelmet ebben az esetben is a felvétel rögzítését követő 8 napon belül kell 
benyújtani. 
 
 
2. Helyesbítéshez való jog 
 
Az Infotv. 18. §-a alapján Önt mint érintettet megilleti a helyesbítéshez való jog – a kamerafelvételek 
esetén azonban az arckép és a kamerafelvételen látható magatartás vonatkozásában a helyesbítéshez 
való jog technikailag értelmezhetetlen.  
 
Helyesbítéshez való jog kamerafelvétel esetén a kamerafelvételen látható dátum és idő kiegészítése, 
pontosítása vagy helyesbítése tekintetében gyakorolható. 
 
 
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az adatkezelés korlátozására az Ön kérelmére vagy hivatalból lehet helye. Az adatkezelés korlátozása 
esetén a Polgármesteri Hivatal a korlátozással érintett személyes adatokkal kizárólag tárolja – a tároláson 
túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Ön érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, 
nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végez. 
Az adatkezelés korlátozására az alábbi okokból kerülhet sor: 
 

Az adatkezelés korlátozásának indoka 
A korlátozás 
időtartama 

Ön vitatja a Polgármesteri Hivatal által kezelt személyes adatok pontosságát 
vagy helytállóságát, és a kezelt személyes adatok pontossága vagy 

helytállósága kétséget kizáróan nem állapítható meg 

a fennálló kétség 
tisztázásának 
időtartamára 

az adatkezelés 
jogellenes,  

és ezért  
az adatok 

törlésének lenne 
helye, de 

az Ön írásbeli nyilatkozata vagy a Polgármesteri Hivatal 
rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan 

feltételezhető, hogy az adatok törlése  
sértené az Ön jogos érdekeit 

a törlés mellőzését 
megalapozó jogos 

érdek fennállásának 
időtartamára 

a Polgármesteri Hivatal vagy más közfeladatot ellátó szerv 
által vagy részvételével végzett, jogszabályban 

meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen 
büntetőeljárás - során  

az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges 

ezen vizsgálat vagy 
eljárás  

végleges v. jogerős 
lezárásáig 

bűnüldözési célú nemzetközi adattovábbítás 
körülményeinek dokumentálása céljából  

az adatok megőrzése szükséges 

a személyes adatok 
rögzítését követő  

10 évig 

 
 
4. Törléshez való jog 
 
A Polgármesteri Hivatal haladéktalanul törli az Önről kezelt személyes adatokat, amennyiben 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 
aa) az Infotv-ben rögzített alapelvekkel ellentétes, 
ab) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 
adatkezelés céljának megvalósulásához, 
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott időtartama eltelt, vagy 
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

 
b) jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte a személyes adatok 

törlését, vagy 
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c) a 3. pontba foglalt táblázat „korlátozás időtartama” oszlopában meghatározott időtartam eltelt. 
 
A joggyakorlás menete: 
 
A hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez és az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlása iránti 
kérelmét a felvétel keletkezésének időpontját követő 8 napon belül nyújthatja be az Adatkezelőhöz 
az I. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén. 
 
A kamera által készített képekbe történő betekintés iránti kérelmében meg kell jelölnie, hogy 

⬧ mikor (mely napon és órakor) készült képfelvételekbe kíván betekinteni, 
⬧ mely kamerák által készített képfelvételekbe kíván betekinteni és 
⬧ mely napon élne a betekintéshez való jogával. 

 
Kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a térfigyelő kamera felvételeken Ön szerepel. 
 
A képfelvételekbe történő betekintésre Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyelete hivatali helyiségeiben (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.), ügyfélfogadási 
időben kerülhet sor (szerda 8-12 óra és 13-16 óra között, pénteken 8-12 óra között). 
 
A kérelmét a Polgármesteri Hivatal a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül elbírálja 
és írásban vagy – ha a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton tájékoztatja Önt a 
döntéséről.  
 
A kérelem illeték- és díjmentes – amennyiben azonban  

a) a fenti jogai érvényesítése iránt folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan, ismételten kérelmet 
nyújt be, és  

b) e kérelem alapján a Polgármesteri Hivatal jogszerűen mellőzi a személyes adatai helyesbítését, 
törlését vagy az adatkezelés korlátozását, akkor 

a Polgármesteri Hivatal az ismételt és megalapozatlan kérelemmel összefüggésben közvetlenül felmerült 
költségeinek megtérítését követelheti Öntől. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy  

⬧ a Polgármesteri Hivatal a kérelmét csak az Ön személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását 
követően teljesíti, 
⬧ a képfelvételekbe történő betekintésről jegyzőkönyv készül 
⬧ amennyiben a kérelme benyújtását követő egy hónapon belül sem él a képfelvételekbe történő 
betekintés jogával, akkor a képfelvételeket az Adatkezelő törli. 

 
 
X. Egyéb rendelkezések: 

 
A személyes adatok kezeléséről a Polgármesteri Hivatal adatkezelési nyilvántartást vezet. 
 
 
XI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: 

 
Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével 
kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 
Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) fordulhat.  
 
Jogosult továbbá arra is, hogy a Polgármesteri Hivatallal vagy az adatkezeléssel szemben a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal éljen.  
 
A Hatóság elérhetősége:  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf 5., 
Telefon: +36 (1) 391-1400,  
Fax: +36 (1) 391-1410,  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


