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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati 

döntések elfogadására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 1. mellékletét 
képező rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szí-
veskedjen elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégez-
tük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

 
a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A térfelügyeleti rendszer célja a közbiztonság erősítése, a bűnmegelőzés és a 
bűnüldözés. E célokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a térfelügyeleti 
rendszer telepítése és fejlesztése jelentősen befolyásolja a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét. A jogszabálysértő cselekményeket az üzemeltető észleli, ezzel 
visszatartó hatás érhető el. Ezen cselekmények észlelése azonban önmagában 
nem elégséges sem a bűnmegelőzési sem a bűnüldözési cél megvalósításához, 
ahhoz az észlelést követő legrövidebb időn belül foganatosított jogszerű intéz-
kedés szükséges mind a szabálysértések mind a bűncselekmények vonatkozá-
sában. Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a térfelügyeleti rend-
szer működése csak a közterületi szolgálat működésével együtt hatékony. 
 
A rendelet megalkotásával Újpest területén a közbiztonság növelése, a közterü-
let általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen 
található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységé-
nek, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti 
együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre lá-
togatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható. 
 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív terhek java-
részt az adatkezeléssel kapcsolatosak, amelyről külön szabályzat rendelkezik. 
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d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmara-

dásának várható következményei: 
A Ktftv. alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek 

feladatot - törvény keretei közt – egyebek mellett önkormányzati rendeletben 
lehet megállapítani. A rendelet megalkotása és a kihirdetéssel járó szélesebb 
körű nyilvánossága az adatvédelmi jogi szempontokat is felvető rendszer 
transzparens működésének egyik biztosítéka. 

 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek: 
A térfigyelő rendszer részét képező eszközök az Önkormányzat tulajdonában 
állnak, az üzemeltetésükhöz szükséges forrást a költségvetési rendeletében biz-
tosítja. A térfigyelő rendszert az illetékes Rendőrkapitányság működteteti az 
Önkormányzatunkkal kötött megállapodás alapján.  
 
Az üzemeltetésben a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő köz-
terület-felügyelet felügyelői és szabadidős (nyugállományú) rendőrök vesznek 
részt. A kamerák helyéről és a megfigyelt közterületek kijelöléséről a képviselő-
testület határozatban dönt. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez megállapo-
dást kell kötni azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosaival, amelyeken a kame-
rákat elhelyeztük.  
 
Mindezek alapján a térfigyelő rendszerről szóló rendelet tervezetét, valamint a 
térfigyelő kamerák elhelyezéséről és a Polgármester úr felhatalmazásáról szóló 
határozati javaslatokat terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadására. 

Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (II.26.) önkor-
mányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a 
…/2015. (II.26.) határozata térfigyelő kamerák elhelyezéséről: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
a kerületben a térfigyelő kamerák helyét és az általuk megfigyelt terü-
leteket az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint jelöli ki.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatosan 
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Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a 
…/2015. (II.26.) határozata a polgármester felhatalmazásáról a térfigyelő rend-
szer üzemeltetéséhez szükséges szerződések megkötésére, intézkedések meg-
tételére: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterületi 
térfigyelő rendszerről szóló rendelet végrehajtásához szükséges megál-
lapodásokat megkösse, intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
Budapest, 2015. február 20. 
 
 
 
 
 
 
 
                     Rádi Attila 
                              alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Dr. Lévai Tamás referens 
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1. melléklet 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a közterületi térfigyelő rendszerről 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete A 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésé-
ben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-
ságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. és 18. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére és az 
ott működő közterületi térfigyelő rendszerre terjed ki. 
 (2) E rendelet alkalmazásában térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök 
összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt 
módon történő rögzítését, továbbítását és kezelését. 
 

2. § 
 
Az Önkormányzat a közbiztonság és a bűnmegelőzés hatékonyságának foko-
zása, a közterületi rend biztosítása és a lakosság biztonságérzetének növelé-
se, valamint a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése érdekében az Ön-
kormányzat közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működ-
tet. 
 

3. § 
 
Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer kezelésével a Polgármesteri Hivatal 
belső egységeként működő Újpesti Közterület-felügyeletet és – a Rendőr-
séggel kötött megállapodás keretében, az abban meghatározott feltételek 
szerint - a Budapesti IV. kerületi Rendőrkapitányságot bízza meg. 
 

 
4. § 

 
A térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép rögzí-
tésére, tárolására, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint bár-
mely más adatkezelésre a Közterület-felügyelet és a Rendőrség részéről el-
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járó személyek a rájuk vonatkozó jogszabályokban, az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-
ben, valamint a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokban foglaltak szerint 
jogosultak. 
 

5. § 
 
A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat az 
Önkormányzat honlapján (www.ujpest.hu) közzé kell tenni. 

 
6. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 

INDOKOLÁS 

A térfelügyeleti rendszer célja a közbiztonság erősítése, a bűnmegelőzés és a 
bűnüldözés. E célokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a térfelügyeleti 
rendszer telepítése és fejlesztése jelentősen befolyásolja a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét. Az információs és önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
rendeletben kell meghatározni a közérdeken alapuló célt (közbiztonság, bűn-
megelőzés), amely a személyes adatkezelését szükségessé teszi. 
 
A jogszabálysértő cselekményeket az üzemeltető észleli, ezzel visszatartó hatás 
érhető el. Ezen cselekmények észlelése azonban önmagában nem elégséges 
sem a bűnmegelőzési, sem a bűnüldözési cél megvalósításához, ahhoz az észle-
lést követő legrövidebb időn belül foganatosított jogszerű intézkedés szükséges 
mind a szabálysértések, mind a bűncselekmények vonatkozásában. Mindezeket 
figyelembe véve megállapítható, hogy a térfelügyeleti rendszer működése csak 
a közterületi szolgálat működésével és a rendőrséggel való együttműködéssel 
hatékony. 
 
A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és 
az adatkezelésre a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. és 42/A. §-
ai, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. és 7/A. 
§-ai az irányadók. Ezek mindkét szervezetet feljogosítják a képfelvevők üzemel-
tetésére és a felvételek felhasználására az eljárásukban. A két szervezet adat-
kezelésre vonatkozó önálló törvényi felhatalmazására, illetve az adatkezelést 
megalapozó közös közérdekű célra figyelemmel az adatvédelmi jogi szempont-
ból nem kifogásolható a rendőrség és a közterület-felügyelet közti együttműkö-
dés, amennyiben az a térfigyelő rendszer által közvetített képek közös megfi-
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gyelésére, és az annak kapcsán teendő intézkedések kezdeményezésére irá-
nyul. A közterület-felügyelet számára feladatot – törvény keretei közt - önkor-
mányzati rendeletben lehet előírni. 

A rendelet megalkotásával Újpest területén a közbiztonság növelése, a közterü-
let általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen 
található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységé-
nek, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti 
együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre lá-
togatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható. 
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2. melléklet 

  

A térfigyelő kamerák helye és az általuk megfigyelt területek 

1. kamera 
Helye: Pozsonyi utca – Berda József utca – Tél utca kereszteződés  
Megfigyelt terület: A kereszteződés és környezete, villamosmegállók, 
buszmegálló 

2. kamera 
Helye: Pozsonyi utca – Berda József utca – Tél utca kereszteződés  
Megfigyelt terület: Pozsonyi utcán bejövő forgalom, villamosmegálló Angyalföld 
felé 

3. kamera 
Helye: Pozsonyi utca – Berda József utca – Tél utca kereszteződés  
Megfigyelt terület: Tél utca forgalma 

4. kamera 
Helye: Berda József utca 50. ház falán 
Megfigyelt terület: Berda József utca és Pozsonyi utca torkolata, Pozsonyi utca 
6/c előtti terület 
 
5. kamera 
Helye: Dugonics utca 38. épület előtt oszlopon 
Megfigyelt terület: Pozsonyi utca 6/b előtti parkoló, Dugonics utca 38-44 előtti 
útszakasz, Pozsonyi Óvoda bejárata 

6. kamera 
Helye: Városközpont aluljáró 
Megfigyelt terület: Aluljáró 

7. kamera 
Helye: Berda József utca 48. – Helytörténeti gyűjtemény előtt 
Megfigyelt terület: Berda József utcai orvosi rendelő és Helytörténeti 
gyűjtemény előtti terület, Pozsonyi utca, Tanoda tér előtti terület 

8. kamera 
Helye: Kassai utca – Tél utca parkoló bejáratánál oszlopon 
Megfigyelt terület: Tél utca – Kassai utca kereszteződés, Kassai utcai parkoló 

9. kamera 
Helye: Kassai utca – Nyár utca sarok, Könyves Kálmán gimnázium sarkán 
Megfigyelt terület: Kassai utcai parkoló bejárata 

10. kamera 
Helye: Pozsonyi utca 23. Orvosi rendelő hátsó homlokzatán 
Megfigyelt terület: Nyár utca 1-7 épület előtti parkoló 
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11. kamera 
Helye: Erzsébet utca – Tél utca parkoló bejáratánál oszlopon 
Megfigyelt terület: Tél utca – Erzsébet utca kereszteződése, Erzsébet utcai 
parkoló 

12. kamera 
Helye: Nyár utca 39. előtti parkoló szigeten, oszlopon 
Megfigyelt terület: Nyár utca 33-39 előtti parkoló, Erzsébet utcai parkoló, 
Erzsébet utca – Nyár utca kereszteződése 

13. kamera 
Helye: Nyár utca 21. – ház falán 
Megfigyelt terület: Nyár utca 17-29 előtti parkoló 
 
14. kamera 
Helye: Virág utca 18. előtt oszlopon 
Megfigyelt terület: Virág utca – Tél utca kereszteződés, Virág utcai parkoló 

15. kamera 
Helye: Virág utca 26. ház falán 
Megfigyelt terület: Virág utcai parkoló, Nyár utca 67-71 épület előtti parkoló 

16. kamera 
Helye: Rózsa utca 2. épület sarkán 
Megfigyelt terület: Tél utca – Rózsa utca kereszteződése, Rózsa utca 2-6 előtti 
parkoló 

17. kamera 
Helye: Rózsa utca 14. épület sarkán 
Megfigyelt terület: 8-14 előtti parkoló, Rózsa utca – Nyár utca torkolata 

18. kamera 
Helye: Berda József utca 30. parkoló bejárat oszlopon 
Megfigyelt terület: Berda József utca 36-40 és a Berda József 30-34 közötti 
parkoló, Berda József utca és Mártírok útja kereszteződés 

19. kamera 
Helye: Berda József utcai parkoló bejáratánál 
Megfigyelt terület: Berda József utca 50-54 előtti parkoló 

20. kamera 
Helye: Berda József utcai parkoló bejáratánál 
Megfigyelt terület: Berda József utca 42-46 előtti parkoló 

21. kamera 
Helye: Temesvári utca – Árpád út sarok  
Megfigyelt terület: Árpád út, Temesvári utca, buszvégállomás, Városkapu 
területe 
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22. kamera 
Helye: Kemény Gusztáv utca – Árpád út sarok  
Megfigyelt terület: Árpád út, Kemény Gusztáv utca, Aradi utca 

23. kamera 
Helye: Újpest központ csomópont oszlopon  
Megfigyelt terület: Árpád út, István út,  

24. kamera 
Helye: Újpest központ csomópont oszlopon 
Megfigyelt terület: Árpád út, Kemény Gusztáv utca, Aradi utca 

25. kamera 
Helye: Szilágyi tér oszlopon 
Megfigyelt terület: Árpád út, Szilágyi út, Kiss János utca, Fő út 

26. kamera 
Helye: Külső Szilágyi út 14. oszlopon 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 14. előtti parkoló 

27. kamera 
Helye: Külső Szilágyi út 22. oszlopon 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 18-24. előtti parkoló, Külső Szilágyi út 
forgalma 

28. kamera 
Helye:Külső Szilágyi út 32. oszlopon 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 32-36. előtti parkoló, Külső Szilágyi út 
forgalma, Külső Szilágyi út – Járműtelep utca torkolata 

29. kamera 
Helye: Külső Szilágyi út 56. oszlopon 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 56. előtti parkoló, Külső Szilágyi út 
forgalma, villamos megálló, gyalogátkelőhely 

30. kamera 
Helye: Külső Szilágyi út 66. oszlopon 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 60-66. előtti parkoló, Külső Szilágyi út 
forgalma, Bőrfestő utca torkolata 

31. kamera 
Helye: Külső Szilágyi út 106. ház sarkán 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 104-106., Külső Szilágy i út 108. előtti 
parkoló, Külső Szilágyi út forgalma, Székpatak utca 2-4. előtti parkoló 

32. kamera 
Helye: Külső Szilágyi út 110. ház sarkán 
Megfigyelt terület: Külső Szilágyi út 110-118. előtti parkoló, Külső Szilágyi út 
forgalma, buszmegálló 
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33. kamera 
Helye: Csíkszentiván utca 1. házfalon 
Megfigyelt terület: Csíkszentiván utca – Homoktövis utca közötti parkoló, Külső 
Szilágyi út 

 
34. kamera 
Helye: Király utca 19-21. oszlopon 
Megfigyelt terület: Az orvosi rendelő mögötti parkoló és park  

35. kamera 
Helye: Lebstück Mária utca – Lőrinc utca, sarok oszlopon 
Megfigyelt terület: Lebstück utca 59-69 előtti terület, Lőrinc utca 

36. kamera 
Helye: Laborfalvi Róza utca 18. épület sarkán 
Megfigyelt terület: Laborfalvi Róza utca 16-18., Szigeti József utca 23-27. előtti 
parkoló  

 


