
TÁJÉKOZTATÁS 

(térfigyelő rendszer működéséről) 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Fülöp településen közterületi térfigyelő rendszer működik. A 

térfigyelő rendszer összesen 11 db kamerából áll. 

A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a 

térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a 

Közterület-felügyelő (a továbbiakban: felügyelet) tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző 

munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a 

községben dolgozók, az ide látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések 

visszaszorítása. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) 

bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi 

tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület): 

Sorsz.  Megnevezés  Kamera (db)  Csomópont 

1. Arany J. u. 19.sz.  1  Polgármesteri Hivatal 

2. Arany J. u. 21.sz.  2  Művelődési Ház, gazdasági épületek 

3.  Arany J. u. 15.sz  1  Orvosi Rendelő  

4, Óvoda u. 1. sz.  2  Fülöpi Óvoda, Óvoda u. 

5, Arany J. 119. sz.  1  Nyírábrány felől bevező út, Deák F. u.  

6, Penészleki u. 9. sz.  1  Sport pálya – Petőfi u – Penészleki u. 

7. Kossuth u. 30. sz.  2  Általános Iskola, Köztemető 

8.  Bánháza 33.sz.  1  Bánháza élelmiszerbolt, Tájház 

Összesen 11  

Az üzemeltetést az Önkormányzat közterület felügyelő által végzi. Ennek megfelelően a 

megfigyelő központ 4266. Fülöp, Arany J. u. 21. sz. szám alatt található. 

A rendszer használata a Ktftv., az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései 

alapján a jegyző által kiadott adatvédelmi szabályzat alapján történik. 

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, 

rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére 

használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak. 

A Ktftv. 7.§ (2) bekezdése szerint: 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. 

A Ktftv.7.§ (3) bekezdése előírja: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve 

bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet 



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

közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.  

A Ktftv. 7.§ (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén az 

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 a 

felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 

használható fel. A felügyelet a Ktftv 7.§ (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést 

követő harminc nap elteltével, Ktftv 7.§ (3) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést 

követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli. A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a 

felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy 

kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás 

megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az 

eljárását megindította, és erről a felügyelőt a meghatározott határidőn belül tájékoztatta, 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.  

Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az 

adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. 

Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély 

keretében – a Ktftv 7. § (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső 

hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó 

tényt megjelöli. 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés 

érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem 

benyújtását követő harminc napig ne törölje.  

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás 

költségmentes. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor 

is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. A fentiekben 

felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel 

nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, 

hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. 

Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, 

hogy a felvételrészletet a Felügyelő a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért 

felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e a felvételen). 

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a község közbiztonságának 

javításához.  

Fülöp, 2015. február 2. 

Hutóczki Péter 

polgármester 


