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A közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a közterület-

felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),  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 szóló általános 

adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR), illetve a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 

11/2015. (III.27.) számú önkormányzati rendelet figyelembevételével készült. 

1. Szabályzat célja 
 

A szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a közterületi térfigyelő kamera rendszer 

működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen: 

 az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat, 

 a rögzített adatok felhasználásának előírásait, 

 az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét, 

 az adattörlési kötelezettséget. 

 

2. Szabályzat hatálya 
 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed elsősorban a Közterület felügyeletet ellátó 

személyekre. 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3.1. Közterületi térfigyelő kamera rendszer 
A térfigyelő rendszer az Önkormányzat tulajdonát képező azon műszaki eszközök összessége, 

melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, 

kezelését, továbbítását és törlését. 

 

3.2. Közterület 

Az önkormányzat illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan nyilvántartásban 

közterületként szerepel. 

 

3.3. Személyes adat 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 



3.4. Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 

vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

 

3.5. Adatkezelés 

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

4. A közterületi térfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

szabályai 

 

4.1. Adatkezelés jogalapja 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az 

adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján 

közterületen közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból bárki számára nyilvánvalóan 

észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.  

 

4.2. Az adatkezelés korlátai 

 

A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a 

képfelvétellel érintett közterületen: 

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 

használható fel. 

 

A rögzített felvételt 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. 

 

4.3. Adatkezelés célja    

 

Közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból alkalmazott térfigyelő 

kamerarendszer által kép-és hang-felvételek készítése, rögzítése, kezelése. 

 

4.4. Adatkezelés időtartama (tárolás időtartama, törlési határidő) 

  

A közterület felügyelő a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul 

törölni köteles, kivéve, ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy 

hatóság eljárást indított és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a 

felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő 

továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladja meg a 30 napot. 

 

 

4.5. Adatbiztonság 

 

A felügyelet 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. A felügyeletnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy 

- a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt. 

Az adatokat védeni kell különösen:  

 a jogosulatlan hozzáférés, 

 a jogosulatlan megváltoztatás,  

 a jogtalan továbbítás, 

 a jogtalan nyilvánosságra hozatal, 

 jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint 

 a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

4.6. Üzembiztonság 

 

A Közterület felügyelő rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén ellenőrzi a rendszer 

üzemelését. Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos biztonsági mentéséről 

egy külön eszközre. A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a 

jogszerű adattovábbítás kivételével - a központi helyiségből ki nem vihetőek.  

Az informatikai eszközök karbantartás esetén a Közterület felügyelőnek kell gondoskodni az 

adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak a Közterület felügyelő 

jelenlétében lehet végezni. 



Idegenek a központi helyiségben csak a Közterület felügyelő jelenlétében tartózkodhatnak. Az 

idegenek jelenlétében a felvételek visszanézését meg kell szakítani, ha a visszanézett adatok 

idegen általi megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni. Az üzemeltetésről és az 

idegenek központi helyiségben tartózkodásáról üzemeltetési naplót kell vezetni. 

 

4.7. Adattovábbítás 

 

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban - meghatározott esetekben 

lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított 

adathordózó eszközre történik. Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést 

Közterület felügyelő végezhet. 

 

4.8. Betekintési jog    

 

A Közterület felügyelőnek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a felvételen 

szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, jellemzően a felvétel 

készítésétől számított 8 napon belül - megtekinthesse a róla készült felvételt. 

4.9. Érintettet megillető jogosultságok 

 

Az Infotv. alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az  

Infotv-ben meghatározott feltételek szerint 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő 

a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 

adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai 

kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), 

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az 

adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog). 

 

4.10. Érintett jogai érvényesítésének biztosítása 
 

Érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható 

formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal kell teljesíteni.  



Az adatkezelő a kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt 

napon belül elbírálja, az érintettet írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, 

akkor elektronikus úton értesíti. 

Előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a 

megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési 

műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését 

követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsájtja: 

 az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az 

adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit, 

 az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit, 

 a tervezett adatkezelés célját és 

 az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 

ismertetését. 

 az adatkezelés jogalapjáról, 

 a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 

 a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az 

adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi 

szervezeteket - köréről, 

 a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és 

 az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről. 

Hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő 

tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha igen, akkor az érintett rendelkezésére 

bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által kezelt személyes adatait, és közli vele 

 a kezelt személyes adatok forrását, 

 az adatkezelés célját és jogalapját, 

 a kezelt személyes adatok körét, 

 a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve 

a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét, 

 a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjait, 

 az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 

ismertetését, 

 profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és 

 az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi 

incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett 

intézkedéseket. 

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a 

megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok 

pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - 

haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával 

összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy 



az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban 

együtt: helyesbítés). 

 

Mentesül a kötelezettség alól az adatkezelő, ha: 

 a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 

azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy 

 az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan 

nem állapítható meg. 

A helyesbítés tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely 

részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította. 

Adatkezelés korlátozását kérheti az érintett, melynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül:   

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, 

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 

adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát   

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok 

felhasználásának korlátozását 

 ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő 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, illetve jogerős lezárásáig, 

 ha az adatkezelés jogellenes, az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs 

kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges. 

Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban 

rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig kell megőrizni. 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az 

adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 

tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése 

céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 

személyes adatait, ha 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték 

 jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja 

 az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalap az adatok 

további kezelését nem teszi jogszerűvé  

 az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte 

Az adatok helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására benyújtott kérelmet az 

adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja: 



 az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

 az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének 

módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, 

törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság 

közreműködésével is gyakorolhatja. 

Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró 

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését 

korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon 

adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően 

továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének 

korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák. 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 

rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő szerv a személyes 

adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az adatkezelő szervet keresse meg panaszával. A 

panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.   

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő szerv kezeli az adatait, 

vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti  

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu).   

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül 

jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  A lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso 

oldalon.  

 

5. A közterületi térfigyelő rendszer 
 

Polgár Város Önkormányzata a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert 

működtet. 

 

A rendszer az alábbi részekből áll: 

 közterületekre kihelyezett kamerákból 

 központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki 

megoldásokkal 

 

5.1. Térfigyelő rendszer működésének célja 

  

 a közbiztonság növelése és a bűnmegelőzés segítése, erősítése 

 az állampolgárok biztonságérzetének javítása, növelése 

 jogsértések visszaszorítása 



 közterületek általános rendjének elősegítése 

 a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete 

 a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése 

 a közbiztonság, közrend biztosításában részt vevő hatóságok közötti együttműködés 

erősítése 

5.2. Kihelyezett kamerák 

 

A képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a 

rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a Polgári Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi. 

 

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés 

tényéről. 

 

5.3. A kamerarendszer üzemeltetése 

 

A kamerák 0-tól 24 óráig folyamatosan működnek és a képek rögzítésre kerülnek, az operatív 

központ a Polgári Polgármesteri Hivatal épületében működik. A képek rögzítésének célja, hogy 

szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban. 

 

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek esetenként megfigyelésre kerülnek, 

megfigyelésének célja, hogy a közterület felügyelet áttekintést kapjon a megfigyelt közterületek 

állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben azonnali intézkedést tegyen, illetve 

kezdeményezzen. 

 

5.4. Rögzített felvételek visszanézése, továbbítása 

 

Az élőkép figyelési időszakon túli felvételek visszanézésére, adatkezelésére, továbbítására, 

törlésére, vagy megsemmisítésére kizárólag az adatkezelők jogosultak. 

 

A térfigyelő kamerarendszer rögzített képeinek visszanézése visszanézésre okot adó esemény 

bekövetkezésekor történik meg. 

A visszanézett felvételeken el kell különíteni:  

 a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás 

megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) felvételrészeket,  

 a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől. 

 

A rögzített felvétel rendőrségről, valamint a közterület-felügyeletről szóló törvényben foglalt 

felhasználási célból – bizonyítási eszközként – a büntető és szabálysértési eljárásra jogosult 

szerv írásbeli megkeresésére továbbítható, az eljárás lefolytatására jogosult szerv által 

biztosított adathordozó eszközön. A rögzített képfelvétel adathordozóra történő mentése az 

adatkezelő feladata és az eljárásra jogosult közreműködésével történik. 

 

5.5. A rendszer tulajdonosa, üzemeltetője 

 

Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Polgári 

Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő Műszaki Irodát, azon belül a 

közterület felügyelőt bízta meg. 



 

A képfelvevő rendszer működése során be kell tartani a „Polgári Polgármesteri Hivatal 

Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzatban” rögzítetteket, melynek érvényesüléséért a jegyző 

a felelős. 

 

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetésről 

szóló rendeletében biztosítja. 

 

A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni.  

 

A szabályzatot az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

 

6. Záró rendelkezések 
 

A szabályzat mellékletét képezi: 

 Elhelyezett térfigyelő kamerák és az általuk megfigyelt közterület 

 Megismerési nyilatkozat 

 

A szabályzat………napján lép hatályba. 

 

A szabályzatot Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…………...önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

 

 

Polgár, 2019. június 13. 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

               címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet  
 

Elhelyezett térfigyelő kamerák és az általuk megfigyelt közterület 

 

Kamera 

sorszáma 
Kamerák elhelyezése Megfigyelt közterület 

1. 
Barankovics tér 2. 

Szakiskola épülete, Kossuth u. sarok 

Zólyom u. - Kossuth u. 

kereszteződés 

2. 
Barankovics tér 2. 

Szakiskola épülete 

Szakiskola előtti járda, főtér ÉNy-i 

része 

3. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete 

Gazdasági Szolgáltató Ház előtti 

főtér 

4. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete 
Főtér középső területe 

5. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal épülete 

Polgármesteri Hivatal főbejárat 

előtti terület 

6. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal épülete 
Polgármesteri Hivatal bejárati út 

7. 
Barankovics tér 6. 

Művelődési Ház épülete 
Művelődési Ház főbejárat 

8. 
Barankovics tér 6. 

Művelődési Ház épülete 

Művelődési Ház bejárati út és 

parkoló bejárata 

9. 

Barankovics tér 6. 

Művelődési Ház épülete (hátsó udvari 

rész) 

Művelődési Ház hátsó bejárata 

10. 

Barankovics tér 6. 

Művelődési Ház épülete (hátsó udvari 

rész) 

Művelődési Ház bejárati út és COOP 

üzlet hátsó parkolója 

11. 
Hősök u. 6. 

Polgár és Csege COOP Zrt. épülete 

Polgár és Csege COOP Zrt. és a 

Polgári Bank Zrt. előtti parkoló 

12. 
Hősök u. 8. 

Polgári Bank Zrt. épülete 

Polgár és Csege COOP Zrt. és a 

Polgári Bank Zrt. előtti parkoló 

13. 
Hősök u. 8. 

Polgári Bank Zrt. épülete 

Polgár és Csege COOP Zrt. és a 

Polgári Bank Zrt. előtti parkoló, 

valamint parkoló kijárata 

14. Hősök u. 12. előtti villanyoszlop 
Panzió és Járóbeteg Szakellátó előtti 

közterület 

15. Hősök u. 12. előtti villanyoszlop Buszmegálló bejárata 

16. Hősök u. 9. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

17. Hősök u. 9. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

18. Hősök u. 13. előtti villanyoszlop Hősök u. és Kiss E. u. kereszteződés 

19. Hősök u. 13. előtti villanyoszlop 
Buszmegálló területe (bevásárló 

udvar bejárata) 

20. Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 



21. Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop 

Hősök u. és Táncsics u. 

kereszteződés, Kálvária előtti dísztér 

Ny-i oldala 

22. Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

23. Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop Kálvária bejárata, dísztér 

24. 
Kiss E. u. 8. 

Mentőállomás épülete (hátsó rész) 

Művelődési Ház hátsó bejárata, 

COOP üzlet parkolója 

25. 

Barankovics tér 6. 

Művelődési Ház épülete (hátsó udvari 

rész) 

Játszótér, Gimnázium bejárata 

26. 
Zólyom u. 5. 

volt gyógyszertár épülete 
Zólyom úti Általános Iskola bejárata 

27. Piac területén lévő telefonoszlop Piac területe 

28. 
Móricz u. 3-5. 

Móricz úti Iskola épülete 
Móricz úti Iskola bejárata 

29. Kiss E. utca vízmű telep Nyilvános illemhely 

30. Kálvária-domb Kálvária bejáratának terület 

31. PÉTEGISZ épülete 
épület bal oldalán lévő kerékpár 

tároló 

32. PÉTEGISZ épülete épület jobb oldalának területe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. számú melléklet 

 

Megismerési záradék 

 

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Közterületi térfigyelő rendszer adatkezelésére vonatkozó 

szabályzat tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve 

kötelezőnek ismerjük el.  

A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét aláírásunkkal igazoljuk. 

 

Sorszám Név Aláírás 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   



38   

39   

 

 

 


