TÁJÉKOZTATÓ TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Műszaki Iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Nagykőrös
város területén a vasútállomás előtti téren működik:
A Térfigyelő Rendszer összesen 3 db forgó rendszerű kamerából áll.
A kamerák a teret teljes terjedelmében belátják.

A működtetés célja az adott területen található közterületi értékek, a magántulajdon és a
közbiztonság védelmének elősegítése, a közterület általános rendjének biztosítása, a
közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két
szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, biztonságérzetének növelése.
A térfigyelő kamerák a rendőri jelenlétet nem pótolják, de a bűncselekmények
megelőzésében és felderítésében meghatározó szerepet töltenek be.
Az üzemeltetést a polgármesteri hivatalon belül működő közterület-felügyelet végzi.
Ennek megfelelően a megfigyelő központ Nagykőrös, Szabadság tér 5. szám alatt található.
A térfigyelő kamerák mozgása előre programozható és folyamatosan rögzítik a felvételeket.
A rendszer teljesen zárt, védet.
A rendszer használata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§-a,
(továbbiakban Ktftv) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint közterületen működtetett térfigyelő kamerarendszer
működtetéséről szóló szabályzat alapján történik, amelyet Nagykőrös Város Önkormányzat
képviselő-testület 31/2010. (II. 25.) sz. határozata értelmében léptett hatályba.
A megfigyelést végzők a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére,
rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére
használhatják.
A Ktftv. 7. §-a alapján:
(2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása
szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt,
kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.
(3) 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.
(4) A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők
elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget,
valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri
hivatalának honlapján közzéteszi.
(5) A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő
módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az
adatkezelés tényéről.
(6) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén

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
használható fel.
(7) A felügyelet
a) a (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével,
b) a (3) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével
haladéktalanul törli.
(8) A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két
munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél
vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő
kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről
a felügyelőt a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a
rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig
kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.
(9) Ha a felvételen szereplő személy a (6) bekezdés d) pontja szerint jogainak
érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre
a felvételt továbbítani kell.
(10) Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére
vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással
egyidejűleg törölni kell.
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