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BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 

ADATKEZELÉSÉRŐL 
 

 

Adatkezelő:  

neve: Bátya Község Önkormányzata 

Székhelye: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.  

Telefonszám: +36 78/ 468-026 

E-mail: batya@batya.hu  

 
 

Az Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja az érintett személyeket a közterületen található kamerás 

megfigyelés adatkezelési szabályairól, az ilyen módon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés 

elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Adatkezelő elkötelezett a magánszféra, a személyes adatok védelme, az érintettek információs 

önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránt. Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja az 

érintettek személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat (a képfelvételt) bizalmasan, az 

adatvédelmi jogszabályokkal, nemzetközi és hazai ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési 

tájékoztatónak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon 

túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, az további 

magyarázatra szorul, vagy bármilyen adatkezelést érintő kérdése, kérése van, kérjük, hogy lépjen 

kapcsolatba az Adatkezelővel vagy az adatvédelmi tisztviselővel a  megadott elérhetőségeken.  

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, és gondoskodik róla, 

hogy mindenkor a hatályos jogi előírásoknak megfelelő, aktuális adatkezelési tájékoztató legyen 

hozzáférhető az érintettek számára. Adatkezelő vállalja, hogy a Tájékoztató mindig a ténylegesen 

alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi. 

A szabályzat elkészítésekor figyelembe vett tagállami vagy uniós jogszabályok: 

- -az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete 

(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 

- -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, (a továbbiakban: Infotv.)  

- -a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak és állásfoglalásainak a 

figyelembevételével készült a Tájékoztató. 
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Az adatkezelés jogalapja 

 

Bátya Község Önkormányzata adatkezelésének jogalapját a Kftv. 7. § (3)-(4) bekezdése adja meg. Bátya 

Község Önkormányzata közterületen bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt 

helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevőt Bátya Község Önkormányzata üzemelteti és kezeli. 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer felvételeinek kezelését, további általános jogalapját határozza 

meg az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz törvényi felhatalmazás alapján, helyi rendelet szerint 

közérdekű célból történik az adatkezelés. 

 

Az adatkezelés célja 

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célja: 

a) az általános közbiztonság növelése,  

aa) a lakosság biztonságérzetének növelése, 

ab) a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása, 

b) a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása, 

c) a közterület általános rendje megtartásának elősegítése 

ca) a közterületen található vagyon megóvása, 

cb) a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés, 

d) bűnmegelőzés. 

 

A közterületi térfigyelő kamera rendszert Batya Község Önkormányzata köteles felhasználni a Kftv-ben 

meghatározott feladatainak ellátásához, így különösen: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 

hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzéséhez; 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzésére, illetve szankcionálására; 

c) közterület, az épített és a természeti környezet védelmében való közreműködéshez, 

d) a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend 

védelmében történő közreműködésben, 

e) az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködéshez, 

f) köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséhez, az állat-

egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásához. 

 

A kezelt adatok köre 

- az Adatkezelő által hozott döntés alapján a kihelyezett kamerák által rögzített kép és azon látható 

személyeknek a képfelvételeken látszódó képmása, vagyontárgyai, cselekménye. 

- A képfelvétel során a rendszer hangfelvételt nem készít. 

 

Az adatkezelésben érintett személyek 

Bátya község közterületén elhelyezett kamerák látószögében tartózkodó mindazon személy, aki a 

kamerák látókörébe kerül, akinek jogát vagy jogos érdekét az adatkezelés, a képfelvétel érinti. 
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Az adatkezelés időtartama 

 

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő legfeljebb 30 napig 

kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell. Az Adatkezelő alap esetben a rögzített felvételeket 

7 napig őrzi meg. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, 

kérheti, hogy a felvételt Bátya Község Önkormányzata annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem 

benyújtását követő 30 napig ne törölje. 

 

A megfigyelt területek kamerái által rögzített kép megtekintésére az alábbi személyeknek 

van lehetősége:  

 

- a képviselő-testület által megbízott személy, azaz a jegyző, 

 

 

A rögzített felvételek visszanézésének esetei 

 

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

érintett közterületen: 

a) elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban, 

b) elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,  

c) Bátya Község Önkormányzata által végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének  

megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá a felvételen szereplő személy 

által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel. 

 

A rögzített felvételekbe történő betekintést, felvétel visszakeresését írásban, nyilvántartásban kell 

dokumentálni. 

 

A képfelvétel lehetséges továbbítása: 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (képfelvételt) illetéktelen harmadik személy számára nem 

adja át, azt nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé annak megtekintését sem. 

 

 

Adatbiztonság 

 

Bátya Község Önkormányzata biztosítja az Érintett személy személyes adatainak védelmét. A védelem 

kiterjed a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására 

ne jussanak. 

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. 
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Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

 

Az Érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR -ben illetve az Info tv-ben biztosított 

jogaival. 

 

Tájékoztatás, Hozzáférés joga: 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó adatokról, valamint az Érintett 

személyes adatai kezelésének részleteiről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, adattovábbítás esetén annak címzettjeiről. Az Adatkezelő ezen tájékoztatási 

kötelezettségének részben jelen Tájékoztató útján tesz eleget, azonban az Érintett jogosult egyedi 

tájékoztatást is kérni az Adatkezelőtől, melynek segítségével az Érintett visszajelzést kaphat az 

Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről, és így ezekhez a személyes adataihoz, illetve kezelésük 

részleteihez hozzáférhet. Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy megkeresse az Adatkezelőt a rá 

vonatkozó kamerafelvétel megtekintése, illetve a részére történő megküldése érdekében.  

Helyesbítés joga: 

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére az Érintett pontatlan vagy hiányos személyes adatait helyesbíti, 

illetve kiegészíti. A kamerafelvételek tekintetében pl.: amennyiben a kamerafelvételek készítésének 

dátuma hibásan lenne feltüntetve, de egyéb tekintetben ez a jog nem értelmezhető. 

 

Tiltakozáshoz való jog: 
 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen olyan esetekben, amikor nem ő adta meg a 

kifejezett hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, hanem az Adatkezelő azt más jogalapból 

kifolyólag kezeli. Ide tartozik többek között  

− a személyes adatoknak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése, 

− a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. 

 

Törlés joga: 

Az Adatkezelő abban az esetben, ha a törlést jogszabályi előírás nem zárja ki, a személyes adatot az 

Érintett kérelmére törli. Különösen akkor kerülhet sor minderre, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül: 

− a személyes adatok kezelése jogellenes, 

− az Érintett hozzájárulását visszavonja, 

− az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

− a személyes adatok kezelésére már nincs szükség, vagy 

− a személyes adatok törlését jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat előírja. 

 

Az Érintett törléshez való jogával nem élet, ha az adatkezelés szükséges: 

− a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása   céljából; 

− a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

− a népegészségügy területét érintő közérdek céljából; 
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− a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

−  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Korlátozás joga: 

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike 

teljesül: 

− a személyes adatok pontossága vitatott (a pontosság tisztázásáig), 

− jogellenes az adatkezelés, de az Érintett a törlést ellenzi, és helyette az adatkezelés korlátozását 

kéri, 

− az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (a tiltakozás elbírálásáig), 

− az Adatkezelőnek nincs szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az Érintett 

jogai védelméhez azokat igényli.  

Az Adatkezelő kérelem alapján, 60 napig zárolja a megjelölt felvételt. Amennyiben az Érintett vagy 

az általa megjelölt Hatóság nem jelentkeznek a zárolt felvétellel kapcsolatban az Adatkezelőnél, a 

zárolás feloldása előtt 30 nappal az Érintett értesítésre kerül a zárolás feloldásának időpontjáról. 

 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Az Érintett – amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Fontos azonban, hogy az Adatkezelő törekszik az Érintettel 

való együttműködésre, így érdemes először közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni a panasszal. 

Lehetséges ugyanis, hogy egy hosszadalmas hatósági vagy bírósági eljárás helyett az Adatkezelő 

egyből, önként orvosolja az Érintett érdeksérelmét. 

 

Panaszát elsősorban az alábbi címen terjesztheti elő:  

neve: Bátya Község Önkormányzata 

Székhelye: 6351 Bátya, Kossuth Lajos u. 20.  

Telefonszám: +36 78/ 468-026 

E-mail: batya@batya.hu  

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 

élni:  

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11  

Levelezési cím: 1374 Budapest Pf. 603  

Telefon: 06 (1) 391-1400  

Fax: 06 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    

Honlap: http://www.naih.hu  
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Másrészt az Érintett, jogainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat. A per az Adatkezelő székhelye 

szerinti törvényszék, azaz a Kecskeméti Törvényszék 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7  hatáskörébe 

tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti 

törvényszék előtt is megindítható.  

 

Az Érintett segítséget kérhet a személyes adatainak kezelésével összefüggő döntések meghozatalában, 

valamint a jogainak biztosításával kapcsolatban az Adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselői pozíciót 

betöltő személytől, az alábbi elérhetőségen keresztül: 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Pukli László 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail-címe: adatvedelem@isucomp.hu  

 

 

Bátya, 2022. augusztus 15. 
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