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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Info tv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.), valamint a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (a továbbiakban: 

Adatvédelmi Irányelv) vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a Pápai Polgármesteri Hivatal 

Pápa, Fő utca 5. és 12. szám alatti épületeiben és a Fő utca 5. szám alatti épülethez tartozó udvar 

területén (a továbbiakban: székhely) elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, melynek 

részletszabályait az alábbiakban határozom meg. 

 

 

1. A jegyzői utasítás célja 

 

 

Jelen jegyzői utasítás célja, hogy – az elszámoltathatóság elvével összhangban – egyértelmű, 

érthető, pontos és részletes tartalommal töltse meg az elektronikus megfigyelőrendszer 

üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések általános kereteit a Pápai Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer esetében, 

figyelemmel az arányosság elvére az adatkezelési cél tekintetében. 

 

 

2. A jegyzői utasítás hatálya 

 

 

2.1. A jegyzői utasítás személyi hatálya kiterjed a Hivatal székhelyén mindenkor tartózkodó 

valamennyi személyre. 

 

2.2. A jegyzői utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Hivatalban alkalmazott elektronikus 

megfigyelőrendszer üzemeltetésére, valamint az ennek során keletkezett adatok – különös 

tekintettel a személyes adatok – kezelésére. 

 

 

3. Az adatkezelés célja 

 

 

A megfigyelés és képfelvétel rögzítés célja a Hivatal székhelyén tartózkodó személyek 

életének, testi épségének, valamint ezen személyek és a Hivatal, valamint Pápa Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, vagy használatában lévő 

vagyontárgyak védelme, továbbá az elektronikus információbiztonság biztosítása. Ennek 

keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények 

megelőzése, továbbá, hogy az ezekkel összefüggésben készített felvételek bizonyítékul 

szolgáljanak bírósági, vagy hatósági eljárásban. 
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4. Az adatkezelés jogalapja 

 

 

4.1. Az adatkezelés a személy és vagyonbiztonság fenntartása terén az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az elektronikus 

információbiztonság terén az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, melynek keretében 

biztosítani szükséges a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, 

valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs 

rendszerek és rendszerelemek biztonságát. 

 

4.2. A Hivatal épületeiben dolgozó önkormányzati tisztviselők, köztisztviselők, Mt. hatálya 

alá tartozó munkavállalók, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

keretében foglalkoztatott személyek az elektronikus megfigyelőrendszerrel végzett 

adatkezelésről a jegyzői utasítás 1. mellékletében szereplő írásbeli tájékoztatást kapják, 

amelyben foglaltakat aláírásukkal tudomásul veszik. 

 

4.3. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról a megfigyelt területen megjelenni 

kívánó személyek részére a megfigyelt területtel határos, megfigyelés alá nem eső 

területen, jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertetőt 

kell kihelyezni, melynek szövegét a jegyzői utasítás 2. melléklete tartalmazza. 

 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

 

 

5.1. A képfelvételek a Hivatalban lévő központi felvevőegység tárolóján főszabályként 

minden esetben az eset körülményeihez igazodó ésszerű, indokolt időtartamig 

tárolhatók. 

 

5.2. Személy és vagyonbiztonságot, illetve elektronikus információs rendszer biztonságát 

veszélyeztető incidensről történő tudomásszerzés esetén amennyiben hivatalos eljárás 

indul, az adatkezelés időtartamát az eljáró hatóság határozza meg. 

 

6. Az adatkezelés köre 

 

6.1. Az elektronikus megfigyelőrendszer kamerái által sugárzott képek megtekintésére 

kizárólag az alábbi személyek jogosultak: 

- jegyző 

 - a Hivatallal szerződésben álló rendszergazda 

- a Hivatalban foglalkoztatott informatikus 

 

6.2. Az elektronikus megfigyelőrendszer kamerái által készített és az erre szolgáló 

adattárolón tárolt képfelvétel visszanézésére kizárólag az alábbi személyek jogosultak: 

- jegyző 

 - a Hivatallal szerződésben álló rendszergazda 

- a Hivatalban foglalkoztatott informatikus 
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6.3. Az elektronikus megfigyelőrendszer kamerái által készített és az erre szolgáló 

adattárolón tárolt képfelvételről mentést kizárólag az alábbi személyek készíthetnek: 

 - a Hivatallal szerződésben álló rendszergazda 

- a Hivatalban foglalkoztatott informatikus 

 

 

7. Adatbiztonsági intézkedések 

 

 

7.1. Az elektronikus megfigyelőrendszer kamerái által sugárzott képek megtekintésére, és a 

képfelvételek visszanézésre szolgáló monitorokat úgy kell elhelyezni, hogy a képeket, 

valamint képfelvételeket arra jogosultsággal nem rendelkező személy ne láthassa. 

 

7.2. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelést és tárolt képfelvételek 

visszanézését kizárólag jogsértések felderítése, és azokhoz kapcsolódó szükséges 

intézkedések kezdeményezése céljából lehet végezni. 

A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevőegységen kívül más eszközzel 

felvételt készíteni tilos. 

 

7.3. A tárolt képfelvételeket jelszavas titkosítással kell védeni, és a hozzájuk történő 

hozzáférés során biztosítani kell, hogy az adatkezelő személye egyértelműen 

azonosítható legyen. A tárolt képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A 

hozzáférési jogosultság megszűnésével a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést 

haladéktalanul meg kell szüntetni. 

 

7.4. Biztosítani kell, hogy a Hivatal szerverén elkülönített merevlemezen kerüljenek 

tárolásra az elektronikus megfigyelőrendszer központi felvevőegységével készített 

képfelvételek. A tárolt képfelvételekről biztonsági másolat nem készülhet. 

 

7.5. Jogsértés észlelését követően haladéktalanul intézkedni kell a szükséges bírósági, illetve 

hatósági eljárás megindításáról. A bíróságot, illetve hatóságot tájékoztatni kell, hogy a 

jogsértésről képfelvétel készült. A bíróság, illetve hatóság részére történő 

adatszolgáltatásról külön nyilvántartást kell vezetni a jegyzői utasítás 3. melléklete 

szerinti formanyomtatványon. 

 

 

8. A kamerák elhelyezkedése 

 

 

A Hivatal Fő u. 5. szám alatti épületén belül 13 darab, a hozzá tartozó udvar területén 7 darab, 

a Fő u. 12. szám alatti épületén belül 2 darab kamera van elhelyezve. A kamerák pontos helyét 

és a látószögükbe tartozó terület körülírását a jegyzői utasítás 4. melléklete tartartalmazza. 
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9. Az érintettek jogai 

 

 

9.1. Érintettnek kell tekinteni minden olyan személyt, akit az Info tv. 3. § 1. pontja ekként 

definiál. 

 

9.2. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a Hivatalban alkalmazott elektronikus 

megfigyelőrendszer által készített és tárolt képfelvétel érinti - figyelemmel az 5.1. 

pontban foglaltakra - jogának vagy jogos érdekének igazolásával a jegyzőtől kérheti, 

hogy a képfelvétel ne kerüljön törlésre. Bíróság, vagy hatóság megkeresésére a tárolt 

képfelvételt a bíróságnak, vagy más hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 

 

9.3. Az érintettek további jogaira az Info tv. 14-25. §-aiban foglaltak az irányadók. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

 

10.1. A jegyzői utasítás 2019. június 3. napján lép hatályba. Egyúttal hatályát veszti A Pápai 

Polgármesteri Hivatalban alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerről szóló 

1/380/2018. ügyiratszámú szabályzat. 

 

10.2. A jegyzői utasítás rendelkezéseit a Hivatal, valamint az Önkormányzat dolgozóival 

ismertetni kell. 

 

 

Pápa, 2019. június 3. 

 

 

 

 

 Dr. Nagy Krisztina s.k. 

 jegyző 
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A Pápai Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 

elektronikus megfigyelőrendszerről szóló  

jegyzői utasítás 

1. melléklete 

 

MEGFIGYELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A HIVATAL, VALAMINT AZ 

ÖNKORMÁNYZAT DOLGOZÓI SZÁMÁRA 

 

 

 

A munkáltató az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint 

vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. 

 

A kamerák pontos helyét és a látószögükbe tartozó terület körülírását a Pápai Polgármesteri 

Hivatalban alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerről szóló …/2019. (VI.3.) jegyzői 

utasítás tartalmazza, amely mindenki számára elérhető és szabadon megtekinthető a Pápai 

Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területen közvetlen, valamint rögzített 

megfigyelés történik. 

A kamerák által sugárzott képek megtekintésére, a képfelvételek visszanézésre, valamint a 

tárolt képfelvételről mentés készítésére jogosult személyeket a jegyzői utasítás tartalmazza. 

  

A képfelvételeket a munkáltató főszabályként - felhasználás hiányában - az eset 

körülményeihez igazodó ésszerű, indokolt időtartamig tárolja. 

 

A dolgozók megfigyeléssel kapcsolatos jogait az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 14-25. §-aiba 

foglalt szabályok tartalmazzák. 

 

A dolgozók az Info tv. 14-25. §-aiba foglalt jogaik megsértése esetén az Info. tv. 22-23. §-a 

alapján az illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhatnak. 

 

Kijelentem, hogy a megfigyelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy 

példányát átvettem. 

 

 

Pápa, …….…………………… 

 

          

……………………………. 

dolgozó aláírása 
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A Pápai Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 

elektronikus megfigyelőrendszerről szóló  

jegyzői utasítás 

2. melléklete 

 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET 

 

 

Tájékoztató adatkezelésről 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és a Tisztelt Látogatókat, hogy a Pápai Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) területén, az épületen belüli, illetve az épületen kívüli 

mozgást elektronikus megfigyelőrendszerrel (kamerákkal) figyeljük, mely során személyes 

adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. 

 

Ön a Hivatal területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulását adja a 

képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. 

 

A megfigyelés és képfelvétel rögzítés célja a Hivatal székhelyén tartózkodó személyek 

életének, testi épségének, valamint ezen személyek és a Hivatal, valamint Pápa Város 

Önkormányzata tulajdonában, vagy használatában lévő vagyontárgyak védelme, továbbá az 

elektronikus információbiztonság biztosítása. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az 

elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel 

összefüggésben készített felvételek bizonyítékul szolgáljanak bírósági, vagy hatósági 

eljárásban. 

 

A képfelvételeket a Hivatalban lévő kamerák központi felvevőegységének tárolóján 

főszabályként - felhasználás hiányában - az eset körülményeihez igazodó ésszerű, indokolt 

időtartamig tároljuk. A kamerarendszert a Hivatal működteti. 

 

A kamerák pontos helyéről és az általuk megfigyelt területről a Hivatal elektronikus 

megfigyelőrendszeréről szóló jegyzői utasításból tájékozódhat. 

 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 

- azonosítható személy kérelmezheti 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

A kérelmet Pápa Város Jegyzőjénél (8500 Pápa, Fő utca 5.) lehet benyújtani. 

 

A Hivatal elektronikus megfigyelőrendszeréről szóló jegyzői utasítás elérhető az 

Ügyfélszolgálaton. 

 

Pápa, …….…………………… 

 

       Dr. Nagy Krisztina 

               jegyző 
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A Pápai Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 

elektronikus megfigyelőrendszerről szóló 

jegyzői utasítás 

3. melléklete 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILVÁNTARTÁS 

Sorszám Adatszolgáltatást igénylő 

megnevezése 

Adatszolgáltatás 

ideje 

Adatszolgáltatás 

módja 

Adatszolgáltatás 

célja, jogalapja 

Szolgáltatott 

adatok köre 

Adatszolgáltató 

neve 
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A Pápai Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 

elektronikus megfigyelőrendszerről szóló 

jegyzői utasítás 

4. melléklete 

 

KAMERÁK ELHELYEZKEDÉSE 

Szám  

1 Fő utca 5. (fsz.) kapubeálló 

2 Fő utca 5. (fsz.) elektromos töltőállomás 

3 Fő utca 5. (fsz.) fedett terasz 

4 Fő utca 5. (fsz.) Gondokság 

5 Fő utca 5. (fsz.) aula kijárat 

6 Fő utca 5. (fsz.) hátsó udvar 

7 Fő utca 5. (fsz.) oldalsó bejárat 

8 Fő utca 5. (fsz.) ügyfélszolgálat 

9 Fő utca 5. (fsz.) főbejárat 

10 Fő utca 5. (fsz.) aula 

11 Fő utca 5. (fsz.) Adóügyi Csoport előtér 

12 Fő utca 5. (fsz.) Gazdasági Osztály előtér 

13 Fő utca 5. (fsz.) lift 

14 Fő utca 5. (fsz.) kijárat kapuálló 

15 Fő utca 5. (fsz.) Informatika 

16 Fő utca 5. (emelet) Költségvetési Csoport 

17 Fő utca 5. (emelet) ülésterem 

18 Fő utca 5. (emelet) lift 

19 Fő utca 5. (emelet) jegyzői előtér 

20 Fő utca 5. (emelet) polgármesteri előtér 

21 Fő utca 12. (emelet) Városfejlesztési Osztály 

22 Fő utca 12. (emelet) Beruházás 
 


