Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározottak alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Szociális
Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága
véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya Kiskunhalas Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet alkalmazásában a térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége,
amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését,
felhasználását, továbbítását és törlését.
2. §
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kiskunhalas
közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer célja az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a
jogsértések visszaszorítása, a közrend és közbiztonság, valamint a közterületek rendjének
fenntartása, továbbá a bűnmegelőzés, a bűnüldöző szervek tevékenységének segítése,
valamint a bűnüldözésben és bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi,vagyonbiztonságának fenntartásában tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés
hatékony elősegítése.
3. §
Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő Önkormányzati Rendészet
Közterület-felügyeletét (a továbbiakban: közterület felügyelet) bízza meg.
4. §
A közterület felügyelet a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére, a
térfigyelő rendszerrel készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, felhasználására,
továbbítására és törlésére, valamint a fentiekben nem nevesített bármely más adatkezelésre
kizárólag a Ktftv-ben, az Infotv-ben, továbbá jelen rendelet 2. számú mellékletét képező
Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatában rögzítettek alapján jogosult.
5. §
(1) A képfelvevők helyét és számát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat az
Önkormányzat honlapján (www.kiskunhalas.hu) közzé kell tenni.
6. §
(1) A közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületek
kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(2) A megfigyelt közterületek felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza,
melynek naprakész állapotban tartásáról a jegyző köteles gondoskodni a Képviselőtestület által a kijelöléssel összefüggésben hozott határozata alapján.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kiskunhalas, 2016. május 26.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2016. május 30.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző
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Sorszám

Kamera helye

Koordináták

Száma
(db)

Elhelyezés

1.

Hősök Ligete (Bem utca)

46.433091 – 19.486618

3

oszlop

2.

Jósika utca (Thúry utca)

46.430808 – 19.481476

4

homlokzat konzolon

3.

Régi posta (Bethlen tér

46.430721 – 19.480039

4

homlokzat konzolon

46.430092 – 19.480141

5

oszlop

46.428638 – 19.480369

4

oszlop

46.428366 – 19.479434

5

oszlop

46.430462 – 19.478305

4

oszlop

46.430610 – 19.476953

3

homlokzat konzolon

46.430553 – 19.475938

4

homlokzat konzolon

északi része)
K & H Bank (Bethlen tér

4.

déli része)
Kiskunhalasi Művelődési

5.

Központ
(Szent István utca-Kossuth
utca)
Kiskunhalasi Járásbíróság

6.

(Kossuth utca-Zeneiskola)
Kiskunhalasi Közös

7.

Önkormányzati Hivatal
(Köztársaság utca-Szász
Károly utca)
Városi Piac 1. (Magyar utca

8.

sarka)
Városi Piac 2. (Semmelweis

9.

tér)
10.

Semmelweis tér (szökőkút)

46.431433 – 19.474117

2

oszlop

11.

Kanizsa tér (Iskola útja)

46.428419 – 19.464890

2

oszlop

12.

Szegedi út (Átlós utca)

46.422398 – 19.505313

4

oszlop

13.

Majsai út (felüljáró)

46.432999 – 19.497506

4

oszlop

14.

Vasútállomás (Kossuth utca

46.433267 – 19.492997

4

oszlop

46.454267 – 19.468638

4

oszlop

46.424192 – 19.461144

4

oszlop

vége)
15.

Sóstó 53-as főút (Kolmann
utca)

16.
1

Keceli út (Tulipán utca)

A rendelet 1.számú mellékletét a 39/2017. (XII.1.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2017.december 2.

17.

Kopolyai út (Tinódi utca)

46.421528 – 19.468157

2

oszlop

18.

Szabadkai út (Átlós utca)

46.418443 – 19.491514

4

oszlop

19.

Bem utca (Fitnesz park)

46.432080 – 19.485812

1

oszlop

Dob utca (hulladéktároló)

46.429713 – 19.484044
46.429744 – 19.483740

2

oszlop

Epreskert utca 1. (Jókai

46.450842 – 19.463688

2

oszlop

46.452927 - 19.468992

2

oszlop

3

oszlop

46.432959 - 19.497475

1

oszlop

46.441918 - 19.489358

4

oszlop

20.
21.

utca)
22.

Epreskert utca 2. (Latabár
utca)

23.

Déli Városkapu

24.

Majsai út (Szénás utca

1.) 46.414184 - 19.495111

kereszteződés)
25.

Bajza utca (Szentgál utca
kereszteződése)

26.

Kuruc vitézek tere 18-19. 2.) 46.434259 - 19.487537

4

oszlop

27.

Kuruc vitézek tere 11-12.

46.432501 - 19.490166

4

oszlop

28.

Esze Tamás lakótelep 1-2.

46.450668 - 19.466910

2

oszlop

29.

Esze Tamás lakótelep 2/E 3.) 46.451777 - 19.467985

2

oszlop

30.

Tinódi utca - Tó utca -

46.422201 - 19.481161

3

oszlop

31. 4.) Mátyás tér – Gimnázium
utca
5.) kereszteződés

46.431449 – 19.482997

3

Szilády Gimnázium
étkező épületére

Kopolyai út (Református

46.421079 - 19.468312

2

oszlop

Petőfi utca kereszteződés

32.

temető)
33.

Tesco parkoló bejárata

46.419942 - 19.498668

3

oszlop

34.

Park Center bejárata

46.418490 - 19.496282

3

oszlop

35.

Dr. Monszpart utca

46.432664 - 19.472232

2

oszlop

36.

Dr. Monszpart utca – Nagy

46.431856 - 19.473317

3

oszlop

46.431889 - 19.486921

3

oszlop

Szeder István utca
kereszteződés
37.

Kossuth utca – Dekáni

Árpád utca kereszteződés
38.

Május 1. tér – Szász Károly

46.429833 - 19.477027

1

oszlop

utca kereszteződés
39.

Erdei Ferenc tér

46.430626 - 19.491159

2

oszlop

40.

Ady Endre utca –

46.427288 - 19.478454

5

oszlop

46.425095 - 19.485292

5

oszlop

46.438001 - 19.477717

5

oszlop

46.429989 - 19.479130

1

épület homlokzatára

46.430645 - 19.478835

2

épület homlokzatára

46.424525 - 19.466792

2

oszlop

46.425244 - 19.468717

2

oszlop

46.426666 - 19.467058

2

oszlop

46.425683 - 19.464683

2

oszlop

46.429110 - 19.470137

2

oszlop

46.428929 - 19.473639

2

oszlop

46.437810 - 19.482927

2

oszlop

46.434092 - 19.483766

2

oszlop

46.443981 - 19.481337

2

oszlop

46.444486 - 19.471846

2

oszlop

Alkotmány utca
kereszteződés
41.

Szabadkai út – Batthyány
utca kereszteződés

42.

Jókai utca – Kölcsey utca
kereszteződés

43.

Városháza (Városháza utca
felőli bejárat)

44.

Városháza (Hősök tere
felőli bejárat)

45.

Mártírok útja – Kiffer utca
kereszteződés

46.

Mártírok útja – Híd utca
kereszteződés

47.

Karacs Teréz utca – Práger
Ábrahám utca kereszteződés

48.

Karacs Teréz utca –
Gárdonyi Géza utca
kereszteződés

49.

Erzsébet királyné téri
játszótér

50.

Erzsébet királyné tér –
Fűrész utca kereszteződés

51.

Bajza utca – Kisfaludy utca
kereszteződés

52.

Kun tér – Bocskai utca
kereszteződés

53.

Vadkerti út – Károly utca
kereszteződés

54.

Jókai utca – Kőrösi út

kereszteződés
55.

Széchenyi utca – Kőrösi út

46.448151 - 19.473011

2

oszlop

– Határ utca kereszteződés
56.

Kanizsa tér (sportpálya)

46.428972 - 19.463370

2

oszlop

57.

Schönfeld udvar (1. szám –

46.2542 – 19.2852

2

sarok és lépcsőház

46.2543 – 19.2852

2

lépcsőház

46.2543 - 19.2855

2

Árpád utca felőli garázs

46.2544 – 19.2855

1

Árpád utca felőli sarok

46.2544 – 19.2855

1

Fodrászat

46.2544 – 19.2855

1

lépcsőház

46.2544 – 19.2853

1

lépcsőház

sarok és lépcsőház)
58.

Schönfeld udvar (2. szám –
lépcsőház)

59.

Schönfeld udvar (Árpád
utca felőli garázs)

60.

Schönfeld udvar (7. szám –
Árpád utca felőli sarkán)

61.

Schönfeld udvar (7. szám –
Fodrászat)

62.

Schönfeld udvar (5. szám –
lépcsőház)

63.

Schönfeld udvar (4. szám –
lépcsőház)

64.

Kossuth utca 11. szám

46.2544 – 19.2852

2

homlokzat

65.

Kossuth utca 5-7. szám

46.2543 – 19.2851

3

homlokzat

66.

Kossuth utca 3. szám

46.2544 – 19.2850

1

homlokzat

67.

Szent István utca 2/A -

46.2541 – 19.2849

1

lépcsőház

46.2547 – 19.2850,51

3

sarok

lépcsőház
68.

Szent István utca 2/B sarok

Összesen: 178 db
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KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2016. május 27.

Kiskunhalas Város közigazgatási területére vonatkozó Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata
(a továbbiakban: Szabályzat) Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület- felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) rendelkezéseire figyelembevételével készült.

1. Közterületi térfigyelő rendszer fogalma, működési elvei és céljai:
1.1. A térfigyelő rendszer fogalma:
A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, felhasználását,
továbbítását és törlését.
1.2. A térfigyelő rendszer működése során alkalmas:
- közterületek éjszakai és nappali időszakban, továbbá folyamatos, valamint
meghatározott időszakban történő megfigyelésére,
- a megfigyelés során keletkezett képfelvétel rögzítésére,
- járművek forgalmi rendszámának nappali és éjszakai időszakban történő rögzítésére,
- a rögzített képfelvétel – a jogszabályi követelményeknek maradéktalanul megfelelve –
engedélyezett időtartamú tárolására, valamint felhasználására, továbbítására és
törlésére.
1.3. A térfigyelő rendszer működésének általános célja:
- a közterületek megfigyelése,
- jogsértések észlelése és rögzítése,
- a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése.
1.4. A térfigyelő rendszer működésének konkrét célja:
- migrációval összefüggő közterületi információk gyűjtése,
- bűnmegelőzés és bűnüldözés hatékony elősegítése,
- közrend és közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság fenntartásának elősegítése,
- közlekedési csomópontok ellenőrzése,
- közterületi rendfenntartás elősegítése és közterületi jogsértések megelőzése,
- állami és önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek – épületek, műtárgyak –
megóvása,
- közterületi létesítmények ellenőrzése.
1.5. Értelmező rendelkezés:
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez.
Közterület: jelen rendelet alkalmazásában a közhasználatra szolgáló minden olyan
állami és önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően
bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterület a
közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét,
továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.
Közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére
vonatkozó jogszabályok megtartása.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok, valamint az adatkezelés:
2.1. Az adatkezelés elvei:
- személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető,
- az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,
- az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,
- kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, valamint a cél elérésére alkalmas,
- a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető,
- az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és serülés ellen.
2.2. Az adatkezelés jogalapja:
- személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul,
- a térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással
történik,
- a rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó személyek részére jól látható
helyen, jól olvasható, tájékoztatást elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni.
2.3. Az adatkezelés korlátai:
A felvétel rögzítése helyszínén
- elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés, továbbá a közlekedés szabályainak
megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési eljárásban, valamint közterület
felügyelői intézkedésben,
- körözés alatt álló személy vagy dolog azonosítása érdekében indult eljárásban,
- rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata
céljából indult eljárásban,
- elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használható fel.

2.4. Az adatkezelés időtartama:
- a kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült képfelvételeket rögzíti,
- a képfelvételeket 8 nap elteltével haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a közterület
felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított,
és erről a felügyelőt határidőn belül tájékoztatta. Ebben az esetben a közterület
felügyelő a rögzített képfelvételt az eljárására jogosult szerv vagy hatóság részére
történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja
meg a 30 napot.
3. Kiskunhalasi Közterületi Térfigyelő Rendszer általános jellemzői:
3.1. A Közterületi Térfigyelő Rendszer üzemeltetése és kezelése:
- a térfigyelő rendszer Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdona, a rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat
biztosítja,
- az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a közterületfelügyeletet bízta meg,
- a térfigyelő kameráknál a visszaellenőrzést a közterület-felügyelet teheti meg,
- a képfelvételek 0-tól 24 óráig folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésére,
folyamatos megfigyelés nem történik.
3.2.2 A Kiskunhalasi Közterületi Térfigyelő Rendszerhez tartozó kamerák helye:
Kamera helye

Koordináták

Száma
(db)

Elhelyezés

1.

Hősök Ligete (Bem utca)

46.433091 – 19.486618

3

oszlop

2.

Jósika utca (Thúry utca)

46.430808 – 19.481476

4

homlokzat konzolon

3.

Régi posta (Bethlen tér

46.430721 – 19.480039

4

homlokzat konzolon

46.430092 – 19.480141

5

oszlop

46.428638 – 19.480369

4

oszlop

46.428366 – 19.479434

5

oszlop

46.430462 – 19.478305

4

oszlop

Sorszám

északi része)
4.

K & H Bank (Bethlen tér
déli része)

5.

Kiskunhalasi Művelődési
Központ
(Szent István utca-Kossuth
utca)

6.

Kiskunhalasi Járásbíróság
(Kossuth utca-Zeneiskola)

7.

Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal
(Köztársaság utca-Szász
Károly utca)
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8.

Városi Piac 1. (Magyar utca

46.430610 – 19.476953

3

homlokzat konzolon

46.430553 – 19.475938

4

homlokzat konzolon

sarka)
9.

Városi Piac 2. (Semmelweis
tér)

10.

Semmelweis tér (szökőkút)

46.431433 – 19.474117

2

oszlop

11.

Kanizsa tér (Iskola útja)

46.428419 – 19.464890

2

oszlop

12.

Szegedi út (Átlós utca)

46.422398 – 19.505313

4

oszlop

13.

Majsai út (felüljáró)

46.432999 – 19.497506

4

oszlop

14.

Vasútállomás (Kossuth utca

46.433267 – 19.492997

4

oszlop

46.454267 – 19.468638

4

oszlop

vége)
15.

Sóstó 53-as főút (Kolmann
utca)

16.

Keceli út (Tulipán utca)

46.424192 – 19.461144

4

oszlop

17.

Kopolyai út (Tinódi utca)

46.421528 – 19.468157

2

oszlop

18.

Szabadkai út (Átlós utca)

46.418443 – 19.491514

4

oszlop

19.

Bem utca (Fitnesz park)

46.432080 – 19.485812

1

oszlop

Dob utca (hulladéktároló)

46.429713 – 19.484044
46.429744 – 19.483740

2

oszlop

Epreskert utca 1. (Jókai

46.450842 – 19.463688

2

oszlop

46.452927 - 19.468992

2

oszlop

3

oszlop

46.432959 - 19.497475

1

oszlop

46.441918 - 19.489358

4

oszlop

20.
21.

utca)
22.

Epreskert utca 2. (Latabár
utca)

23.

Déli Városkapu

24.

Majsai út (Szénás utca

1.) 46.414184 - 19.495111

kereszteződés)
25.

Bajza utca (Szentgál utca
kereszteződése)

26.

Kuruc vitézek tere 18-19. 2.) 46.434259 - 19.487537

4

oszlop

27.

Kuruc vitézek tere 11-12.

46.432501 - 19.490166

4

oszlop

28.

Esze Tamás lakótelep 1-2.

46.450668 - 19.466910

2

oszlop

29.

Esze Tamás lakótelep 2/E 3.) 46.451777 - 19.467985

2

oszlop

30.

Tinódi utca - Tó utca -

3

oszlop

46.422201 - 19.481161

Petőfi utca kereszteződés
31. 4.) Mátyás tér – Gimnázium
utca
5.) kereszteződés

46.431449 – 19.482997

3

Szilády Gimnázium
étkező épületére

Kopolyai út (Református

46.421079 - 19.468312

2

oszlop

32.

temető)
33.

Tesco parkoló bejárata

46.419942 - 19.498668

3

oszlop

34.

Park Center bejárata

46.418490 - 19.496282

3

oszlop

35.

Dr. Monszpart utca

46.432664 - 19.472232

2

oszlop

36.

Dr. Monszpart utca – Nagy

46.431856 - 19.473317

3

oszlop

46.431889 - 19.486921

3

oszlop

46.429833 - 19.477027

1

oszlop

Szeder István utca
kereszteződés
37.

Kossuth utca – Dekáni
Árpád utca kereszteződés

38.

Május 1. tér – Szász Károly
utca kereszteződés

39.

Erdei Ferenc tér

46.430626 - 19.491159

2

oszlop

40.

Ady Endre utca –

46.427288 - 19.478454

5

oszlop

46.425095 - 19.485292

5

oszlop

46.438001 - 19.477717

5

oszlop

46.429989 - 19.479130

1

épület homlokzatára

46.430645 - 19.478835

2

épület homlokzatára

46.424525 - 19.466792

2

oszlop

46.425244 - 19.468717

2

oszlop

46.426666 - 19.467058

2

oszlop

Alkotmány utca
kereszteződés
41.

Szabadkai út – Batthyány
utca kereszteződés

42.

Jókai utca – Kölcsey utca
kereszteződés

43.

Városháza (Városháza utca
felőli bejárat)

44.

Városháza (Hősök tere
felőli bejárat)

45.

Mártírok útja – Kiffer utca
kereszteződés

46.

Mártírok útja – Híd utca
kereszteződés

47.

Karacs Teréz utca – Práger
Ábrahám utca kereszteződés

48.

Karacs Teréz utca –

46.425683 - 19.464683

2

oszlop

46.429110 - 19.470137

2

oszlop

46.428929 - 19.473639

2

oszlop

46.437810 - 19.482927

2

oszlop

46.434092 - 19.483766

2

oszlop

46.443981 - 19.481337

2

oszlop

46.444486 - 19.471846

2

oszlop

46.448151 - 19.473011

2

oszlop

Gárdonyi Géza utca
kereszteződés
49.

Erzsébet királyné téri
játszótér

50.

Erzsébet királyné tér –
Fűrész utca kereszteződés

51.

Bajza utca – Kisfaludy utca
kereszteződés

52.

Kun tér – Bocskai utca
kereszteződés

53.

Vadkerti út – Károly utca
kereszteződés

54.

Jókai utca – Kőrösi út
kereszteződés

55.

Széchenyi utca – Kőrösi út
– Határ utca kereszteződés

56.

Kanizsa tér (sportpálya)

46.428972 - 19.463370

2

oszlop

57.

Schönfeld udvar (1. szám –

46.2542 – 19.2852

2

sarok és lépcsőház

46.2543 – 19.2852

2

lépcsőház

46.2543 - 19.2855

2

Árpád utca felőli garázs

46.2544 – 19.2855

1

Árpád utca felőli sarok

46.2544 – 19.2855

1

Fodrászat

46.2544 – 19.2855

1

lépcsőház

46.2544 – 19.2853

1

lépcsőház

sarok és lépcsőház)
58.

Schönfeld udvar (2. szám –
lépcsőház)

59.

Schönfeld udvar (Árpád
utca felőli garázs)

60.

Schönfeld udvar (7. szám –
Árpád utca felőli sarkán)

61.

Schönfeld udvar (7. szám –
Fodrászat)

62.

Schönfeld udvar (5. szám –
lépcsőház)

63.

Schönfeld udvar (4. szám –
lépcsőház)

64.

Kossuth utca 11. szám

46.2544 – 19.2852

2

homlokzat

65.

Kossuth utca 5-7. szám

46.2543 – 19.2851

3

homlokzat

66.

Kossuth utca 3. szám

46.2544 – 19.2850

1

homlokzat

67.

Szent István utca 2/A –

46.2541 – 19.2849

1

lépcsőház

46.2547 – 19.2850,51

3

sarok

lépcsőház
Szent István utca 2/B -

68.

sarok
Összesen: 178 db

3.3 . A Közterületi Térfigyelő Rendszer technikai jellemzői:
- az összes kamera esetében egy végpont van biztosítva,
- a rendszer központi rögzítésének helye a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
szerver szobája,
- a számítógépen további jogosultság korlátokkal védetten futtatható kliens szoftver
segítségével lehetséges az adat letöltése, illetve helyben az online monitorozás is,
- a fix kamerák esetén fix irányú a felvételi mód, 4 Mp felbontás, motorzoom és távoli
élességállítási lehetőséggel bír,
- a forgatható kamerák esetében pásztázó a felvételi mód, 4 Mp felbontással és 36x
zoom funkcióval rendelkezik,
- lehetséges a nappali és éjszakai képrögzítés és rendszám felismerés, a felismert
rendszám rögzítése adatbázisban.
3.4. A közterület felügyelet további feladata a Térfigyelő Rendszer működtetése során:

-

-

a közterület felügyeletnek üzemeltetési naplót kell vezetnie, melyben fel kell tüntetnie
a reggeli állapot ellenőrzés eredményét (kamerák állapota, rögzítő stb.) és a
visszaellenőrzést (ideje, ellenőrzést végző személy neve),
az üzemeltetési naplót olyan módon kell vezetni, hogy egyértelműen megállapítható
legyen a felhasznált adathordozók megjelölése és a bekövetkezett eseményre
tekintettel tett intézkedés. A rögzített felvétel a Ktftv. 7. § (6) bekezdésében 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 eljárásra jogosult közreműködésével történik. Az adattovábbítást a
Szabályzat 1. számú melléklete alapján lehetséges kérelmezni. Az adattovábbítást a
Szabályzat 2. számú mellékletére fel kell vezetni.

3.5. Informatikai biztonság:

A térfigyelő központ szervere a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
szerverszobájának zárt tároló szekrényében kerül elhelyezésre. A rendszer karbantartása
az adatkezelésre jogosult közterület felügyelet mellett végezhető.
4. Szabályzat mellékletei:
-

1. számú melléklet: Kérelem Kiskunhalas Város Önkormányzata területén működő
közterületi térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt
2. számú melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás
3. számú melléklet: Felvételek megsemmisítésére vonatkozó nyilvántartás

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Jelen Szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni.
Jelen Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata 2016. május 27-én lép
hatályba.
Kiskunhalas, 2016. május 18.

1. számú melléklet
KÉRELEM
Kiskunhalas Város Önkormányzata területén működő térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő
adattovábbítás iránt
Kérelmező:
Neve: .........................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................
Címe: .........................................................................................................................................................................
Elektronikus elérhetősége: ........................................................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................

Adat igénylésének jogalapja (különös figyelemmel a Ktftv. 7. § (6) bekezdésében
foglaltakra):
(a megfelelő bekarikázandó)
1. elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
2. elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
3. végzett közterületi felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló
közigazgatási hatósági eljárásban,
4. a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
történő felhasználás céljából.
A felvétel készítésének időpontja: ...........................................................................................................................
A felvétel készítésének helyszíne (pontos helyszíni azonosító pontok megjelölésével): ..........................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Mely célból kéri a felvétel továbbítását: ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adattovábbítás módja: ..............................................................................................................................................
Kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag
arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került.
Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően a közterület felügyelet a rögzített felvételrészletet
haladéktalanul törli.
Kelt: ……………………………….
…………………………………………
kérelmező aláírása

sorszáma

Felvétel

Neve

Címe

Adatigénylő

Célja
Jogalapja

Tárgya

Adattovábbítás

Módja

ügyszáma

időpontja

Megkeresés Adattovábbítás

Adattovábbítási nyilvántartás

Neve

Beosztása

Adattovábbító

Neve

Aláírása

A másolat
átvevőjének

2. számú melléklet

sorszáma

Felvétel
Törlés
időpontja
Zárolás
Belépés célja
Készítés
időpontja

Kapcsolódó
ügyszám

Törlendő adat azonosítója

Felvételek megsemmisítésére vonatkozó nyilvántartás

Adathordozó
törlésének
ideje

A
törlést
végző
neve

3. számú melléklet

