
1 

 

www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
63/2018. (VI.28.) sz. előterjesztés 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 28.-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotására 

 

Készítette: Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a város közbiztonságára, ezzel összhangban a városlakók 
biztonságérzetének növelésére.  Városunkban már 2007 óta működnek térfigyelő kamerák. 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 az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete hatályba lépett, az 
európai uniós jogharmonizáció miatt van szükség a szabályozás újra alkotása.  

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: törvény) részletesen 
szabályozza a térfigyelő kamerák működtetésével kapcsolatos felügyeleti feladat- és hatásköröket. 

A törvény 7. § (3) és (4) bekezdése szerint 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 törvénynek ezen szakaszát, az 
előterjesztés módját és a Képviselő-testület döntésének a formáját pontosította a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke állásfoglalásában, előírta a rendeleti 
jogalkotást.) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről 
és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az 
adatokat a polgármesteri hivatal honlapján közzéteszi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására és támogatására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közterületi térfigyelő 
rendszerről szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2018. június 13. 

Rogán László 
 polgármester 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/995I0046.EUP#sid
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (. .) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. 
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, a 
közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása céljából a város közigazgatási területén közterületi 
térfigyelő rendszert működtet. 
(2) A közterületi térfigyelő rendszer az önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, amelyek 
biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és az esetleges továbbítását. 
 

2. § 
Az önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására a Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi osztályán belül működő Városrendészetet jelöli ki. 

 
3. § 

A Városrendészet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében 
a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, 
továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint, valamint 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 az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet figyelembe vételével köteles eljárni. 

 
4. § 

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a 
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja. 

 
5. § 

 

A kamerával megfigyelt közterületek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

Záró rendelkezés 
6. § 

 
Ez a rendelet 2018. július 15-én lép hatályba. 
 
Rogán László        dr. Udvarhelyi István 
polgármester        jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület 2018. június 28-ai ülésén fogadta el. Kihirdetése 2018. június 29. napján 
megtörtént. 
 
dr. Udvarhelyi István 
jegyző 
 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/995I0046.EUP#sid


4 

 

 
A közterületi térfigyelő rendszerről 

szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Társadalmi hatása:  

A rendeletben foglaltak társadalmi hatásai, hogy a kamerarendszer kiépítésével tovább erősödik a 

város közbiztonsága, a városlakók biztonságérzete, növekszik a térfigyelő rendszer által lefedett 

területen található vagyon megóvása.  

 

Gazdasági hatása:  

A térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetési rendelete 

tartalmazza. 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatosan többletadminisztráció számottevő. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: 

Az új rendelet elfogadása szükségszerű, mivel jogkövető módon figyelembe vesszük a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-4125- 2/2012/V. számú állásfoglalását, és 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 az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletet. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/995I0046.EUP#sid
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A közterületi térfigyelő rendszerről 

szóló rendelet indokolása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Részletes indokolás 

 

 
A rendelet 1.§-a megállapítja a közterületi térfigyelő rendszer működtetését, és fogalmát.  

 

A rendelet 2.§-a a közterületi térfigyelő rendszer Hivatalon belüli üzemeltetőjét állapítja meg. 

 

A rendelet 3.§-a a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének, kezelésének szabályait 

meghatározó jogszabályt tartalmazza 

 

A rendelet 4.§-a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és működtetési költségeinek viselőjét 

állapítja meg 

 

 A rendelet 5.§-a közterületi felsorolást tartalmazza. 

 

A rendelet 6.§-a záró rendelkezést tartalmazza. 
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1. melléklet a    /2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Budakalászi térfigyelő kamerák 

Sorszám Helye Megfigyelt terület 
Fix/Mozgatható/ 

Rendszámfelismerős 

1 Petőfi tér 1. (Hivatal épülete, 1-es kamera) Budai út - Damjanich u. ker., parkoló F 

2 Budai út 1. (Posta előtt) Pomázi út - Budai út ker. F 

3 Pomázi út (1111-es út 1+615 kmsz., virágbolt előtt) Pomázi út - Budai út ker. F 

4 Szentendrei út - József A. u. ker. (zöldséges előtt) Körforgalom (József A u felé) F 

5 József A. u. (Country tanya előtt) Körforgalom (HÉV felé) F 

6 Lupaszigeti u. (Hermes előtt) Metro felüljáró körforgalom, kanyarodó sáv F 

7 Szentendrei út (Hév átjáró) József A. u. irányába és a Pomáz felé haladó peron F 

8 Gát u. - Lupaszigeti u. ker. Lupaszigeti u. - Kórház u. ker. (Kórház u. bejárata) F 

9 Budai út - Jókai M. ker. (Budapest határ) Budai út - Jókai M. ker. (Budakalász felé) F/R 

10 József A. u. (1111-es út 0+148 kmsz., Renault) József A. u. (Metro felüljáró felé) F/R 

11 Ország út - Zrínyi I. u. ker. Ország út (Szentendre felé) F/R 

12 Pomázi út - Iparos u. ker. Pomázi út (Pomáz felé) F/R 

13 Damjanich u. - Köves u. ker. Damjanich u. (Üröm felé) F/R 

14 Omszk park (Tanító u. közepe) Omszk park M 

15 Omszk park (Kahl Am Main sétány közepe) Omszk park M 

16 Omszk park (Gól büfé) Kahl Am Main sétány (11.-es út felé) F 

17 Omszk park (Fitnesz park) Kahl Am Main sétány (Sport u.irányába) F 

18 Omszk park  Omszk park (nagyparkoló előtt a Gól büfé irányába) F 

19 Omszk park (Fitnesz park) Kahl Am Main sétány (11-es út felé) F 

20 Omszk park Omszk park (nagyparkoló előtt a CBA irányába) F 

21 Omszk park (Gól büfé) Kahl Am Main sétány (Sport utca felé) F 

22 Omszk park Omszk park nagy parkoló (Gól büfé mellett) F 
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23 Omszk park József A. u. felőli oldal. Sétány a 11-es felé F 

24 Omszk park József A. u. felőli oldal. Sétány a Tanító u. felé F 

25 Petőfi tér 1. (Hivatal épülete, 2-es kamera) Budai út - Damjanich u. ker. F 

26 Klisovác u. 6. (1-es kamera) Egészségház előtti teljes terület M 

27 Klisovác u. 6. (2-es kamera) Egészségház előtti útszakasz, parkoló F 

28 Klisovác u. 6. (3-as kamera) Egészségház előtti tér F 

29 Klisovác u. 6. (4-es kamera) Egészségház előtti teljes terület M 

30 Klisovác u. 6. (5-ös kamera) Egészségház melletti dolgozói parkoló F 

31 Klisovác u. 6. (6-os kamera) Klisovác u. a Budai út irányába, parkoló F 

32 Klisovác u. 6. (7-es kamera) Egészségház beltér F 

33 Klisovác u. 6. (8-as kamera) Egészségház beltér F 

34 Klisovác u. 6. (9-es kamera) Egészségház beltér F 

35 Klinger Henrik u. (1-es kamera) Lenfonó bejárat, Prolan irányába F 

36 Klinger Henrik u. (2-es kamera) Lenfonó bejárat, Prolan irányába F 

37 Szelektív udvar bejárata előtti terület Lenfonó területén F 

38 Lenfonó hátsó terület 1. Lenfonó területén F 

39 Lenfonó takarmány bolt előtti terület Lenfonó területén F 

40 Szelektív udvar melletti terület Lenfonó területén, romos épület F 

41 Lenfonó hátsó terület 2. Lenfonó területén F 

42 Tűzoltóság előtti kereszeződés Lenfonó területén F 

43 Szelektív udvarral szemben lévő szerviz előtt Lenfonó területén F 

44 Tűzoltóság felé vezető út Lenfonó területén F 

45 Petőfi tér 1. (Hivatal udvar, 1-es kamera) Hivatal kapu F 

46 Petőfi tér 1. (Hivatal udvar, 2-es kamera) Hivatal első parkoló F 

47 Petőfi tér 1. (Hivatal udvar, 3-as kamera) Hivatal hátsó parkoló F 

48 Posta köz Nem működik F 

49 Posta köz Nem működik F 

50 Posta köz Nem működik F 
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51 Gát utca 1., sorompó  Sorompó rudazat (bentről nem látható és menthető) F 

52 Gát utca 2., sorompó (M0 híd felé) Sorompó észak (bentről nem látható és menthető) F 

53 Gát utca 3., sorompó (III.ker irányába) Sorompó dél (bentről nem látható és menthető) F 

54 Csalogány utca temető  parkoló felé (bentről nem látható és menthető) F 

55 Csalogány utca temető  Csalogány utca felé (nagy kaput és konténert nézi) (bentről nem l. és m.) F 

56 Csalogány utca temető  Csalogány utca felé (konténert nézi) (bentről nem l. és m.) F 

57 Csalogány utca temető  Sírokat nézi (bentről nem l. és m.) F 

58 Határ út temető Harang állványon, bejárat felé (bentről nem l. és m.) F 

59 Határ út temető Ravatalozó tetőn, bejárat felé (bentről nem l. és m.) F 

60 Határ út temető Ravatalozó tetőn, kút felé (bentről nem l. és m.) F 

        

        

 

 

 

 

 


