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Tel.: +36 30 815-3046 
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Adatkezelés megnevezése  Közterületi térfigyelő kamerázás 

Adatkezelés célja  Közbiztonsági, bűnmegelőzési célból 

alkalmazott térfigyelő kamerarendszer által 

kép- és hangfelvételek készítése, figyelése, 

rögzítése, kezelése. 

 

Adatkezelés jogalapja  A 2011. évi CXII. törvény - az információs 

önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (továbbiakban: Infotv) 

- 5. § (1) bekezdése: Személyes adat akkor 

kezelhető, ha a) azt törvény vagy - törvény 

felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben, különleges adatnak vagy bűnügyi 

személyes adatnak nem minősülő adat esetén - 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken 

alapuló célból elrendeli.  

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) 

bekezdés 

Érintettek kategóriái  A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen 

tartózkodó személyek 

 

Személyes adatok kategóriái  Természetes személy képmása, fiziológiai, 

biometrikus adatai, gépjármű rendszáma.  

Személyes adatok forrása Kihelyezett kamerák automatikus képrögzítése 

Személyes adatok különleges kategóriái Nincs  

Címzettek  Jogszabályban meghatározott esetekben, az 

arra jogosult részére. Kftv. 7. § (6), valamint 

anonimizált módon az IKSZR besorolású 

kamerák felvételei a Budapest Közút Zrt-hez 

kerülnek továbbításra forgalomfigyelési célból, 
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és a BRFK részére – nem anonimizált módon - 

védett kiszolgálón keresztül. 

Adatfeldolgozó neve, képviselője GVSX Szolgáltató Kft.  

1139 Budapest, Fáy utca 20. 

Harmadik országba, nemzetközi 

szervezet számára történő továbbítás  

Nincs 

Tárolás időtartama, törlési határidő  A felvételek tárolási időtartama 5 nap. Ezen túl 

a Kftv. 7. § (5a) bekezdése rögzíti, hogy a 

felvételek tárolására a központi 

tárhelyszolgáltató köteles tárhelyet biztosítani.   

Adatbiztonsági intézkedések általános 

leírása  

Titoktartási kötelezettség, adatvédelmi 

tisztviselő alkalmazása, kollégák oktatása, 

belső szabályozók megalkotása, csak 

meghatározott személyi kör hozzáférése, a 

programhoz felhasználónévvel és jelszóval való 

hozzáférés biztosítása, helyiségbe való belépés 

szabályozása. 

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: FÖRI) az Infotv 5. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti jogalapon kezel személyes adatokat közterületi térfigyelő kamerák 

üzemeltetése során. 

 

A FÖRI a Kftv.  7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint közterületen, közbiztonsági, illetve 

bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, 

és felvételt készíthet.   

 

A FÖRI az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője személyes adatait az adatkezelési 

tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel. 

 

A kamerák pontos listája a FÖRI hivatalos honlapján megtalálható. 

  

Az érintettek jogai 

 

A személyes adatok kezelése közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtása érdekében történik, így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem 

értelmezhető az adatkezelés kapcsán. 

 

Az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg az érintetteket az Infotv alapján:  

a) előzetes tájékozódáshoz való  

b) hozzáféréshez való jog  

c) az adatkezelés korlátozásához való jog  

d) törléshez való jog  

e) panasztételi jog, 

f) jogorvoslati jog. 

 

Az előzetes tájékozódáshoz való jog teljesülése jelen tájékoztató anyag honlapon történő 

közzétételével valósul meg.  

A tájékoztatásnak (jelen dokumentumnak) ki kell térnie a következőkre: 

• az adatkezelő neve, elérhetőségei; 
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• az adatfeldolgozó neve, elérhetősége (ha van) 

• az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei; 

• az adatkezelés célja, jogalapja; 

• az érintett személyes adatok kategóriái; 

• a személyes adatok címzettjei; 

• harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás;  

• a személyes adatok tárolásának időtartama;  

• az érintettek jogai, érvényesítésük módja; 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

• a személyes adatok forrása. 

 

A hozzáférés joga alapján az érintett megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e a FÖRI-nél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán 

hozzáférést kapjon a tájékoztatási jognál felsorolt információkhoz.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Infotv. alapján a FÖRI a tájékoztatás és hozzáférés egyes 

elemeinek teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tartalmát korlátozhatja 

vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges, többek 

között: 

• az általa, vagy részvételével végzett vizsgálatok, vagy eljárások - így különösen a 

büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásának, 

• a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének, 

• a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések 

végrehajtásának, 

• harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához, 

• a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének céljából. 

 

Ezen esetekben a FÖRI válaszában minden esetben megjelölésre kerül, hogy mely törvényi 

rendelkezés alapján kellett megtagadni a tájékoztatást vagy a hozzáférést, és az érintett milyen 

jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe  

 

A közterületi térfigyelő kamerák felvételeinek felhasználása, kiadhatósága kapcsán további 

jogszabályi rendelkezést is figyelembe kell venni: 

 

A Kftv. 7. § (6) bekezdése és (6a) bekezdése határozza meg, hogy a készített felvétel milyen 

esetekben használható fel.  

 

Kftv. 7. § (6) bekezdése 

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 

 

Kftv. 7. § (6a) bekezdése 

a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 

céljából, 

b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 

iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, 



4 

 

c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve 

d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében 

 

Célhozkötöttség esetén a FÖRI-nek biztosítani kell, hogy a felvételen szereplő személy - a 

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

adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 

dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, úgy a FÖRI 

költségtérítést állapít meg, vagy amennyiben a megtekintés indoka megalapozatlan, úgy a 

megtekintést a FÖRI megtagadja. 

 

A felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban a 

felvétel felhasználható, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt 

továbbítani kell. 

 

A korlátozáshoz való jog érvényesítéséhez az alábbiak valamelyikének kell teljesülnie:  

b) ha az adatok törlésének lenne helye jogellenes adatkezelés miatt, de az érintett írásbeli 

nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan 

feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését 

megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 

c) ha az adatok törlésének lenne helye jogellenes adatkezelés miatt, 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, 

d) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az 

Info tv 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok 

megőrzése szükséges. 

 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal 

a FÖRI, 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. 

Az adatok törlésének joga  

 

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

személyes adatait, ha   

a) az adatkezelés jogellenes, 

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

elrendelte, vagy 

d) a korlátozásnál tárgyalt b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 

 

Olyan adatnak a törlését a FÖRI nem végezheti el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, 

jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel.  

 

A FÖRI az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló 

kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon 

belül elbírálja. Főszabály szerint a kérelmek intézése ingyenes. 
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Az érintetti jogok érvényesítése 

 

A vonatkozó érintetti jogok gyakorlásához kérjük postai vagy elektronikus úton forduljanak az 

adatkezelőhöz a következő elérhetőség valamelyikén: 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 

Postai cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 1. 

Elektronikus levelezési cím: fori@fori.hu 

Közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőt is kereshetik az adatvedelem@fori.hu címen. 

A megkeresés minél hatékonyabb, gyorsabb ügyintézése érdekében a tárgy mezőben kérjük 

feltüntetni: „személyes adatok kezelésével kapcsolatos jog érvényesítése”. 

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a jogszabályban vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, 

ahogy a FÖRI a személyes adatait kezeli, ebben az esetben kérjük, először a fenti 

elérhetőségeken jelezze panaszát. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panasz kivizsgálása ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a FÖRI kezeli az adatait, 

továbbá az érintetti jogosultságok érvényesítésével kapcsolatban jogorvoslattal kíván élni, vagy 

közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1374 

Budapest, Pf. 603. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

 

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

jár el. A keresetet az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt nyújthatja be.  

 

Budapest, 2022. augusztus 10. 
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