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A térfigyeló kamerékkal kaDcsolatban érkczett közéIdekÍi adatiBénylésével kepcsolatbá.B azalábbi tájékoztatást 8dom: 
.

A ÍeDdóÍi szerveket a Rendőrsée!ó| szó]T 19s4'.évi x}o(tv' TörvéÍty (továbbiakbq.l : Rrv')42-42/A'5-íha'aImgzzLi& fel kép-felvérel, haogfe|vétet, kép-és hangi'"íjii ö,'""auui"tt*felvétel) készítésére.

Jéves ézon jogéftelmezés, mely sze nt a Rendőrség tiirvényes felhatalmazás nélkül készÍt akríertlleteken elhelye?etr kgmerákká] bangÍe)verelri

A hangfelvétel készitésével kaDcso]atos áláspontom az. hogy a hangfelváel készÍtesen.emcaak az fuv' a2'$' (l) bekézdésében szaba]yozott, a rendóri intézkedéssel' i|lctve 62e-uátoú-szolsálari fcladafiat. összefflggésben jogszerű, t*em;.il;"y.;|'d s?abályozonvalaneruyi esetben, igy a közerületen 
*elheiyezett kamerr{k 

"."Jil.l,' É; üal az (1)bekezdésben B ..Íblvéte|'' mint osszefoglal'ó ii;.ü*"ar"ü'.-íiii,Ji'á'.'.."*otl.tu*hangf€lvétehól nem esik szó, a l€írtakkál irr*.ei". e*r."'i.l*iíi 
" rli"*,"*u ne*

ffiaaffi.""uttx'Jl r€ndelkezések, a célho" to.on,ee á ;öil;s 
.nj'ii"jot' 

il.*" L

:



20 ]  ]  o 5 / ] 3  ] 2 : 0 ]  FÁÍ a  002

A Heves Megyei RendőÍ-főkaDitánYság Re.D9őrkapitányságaiÍEk itletékességi terülgténtalálhetó térfigye|ó kaÍn€rálc rneglszlása az alábbi.k s;Íini al;kú;

Eeri ReudórkaDitáEvság!

EgeI városban összesen 13 db térfisvelő, kamen kihelyezésére kerÍÍ1 sor még 2003. évben.Jclenleg ebböl 6 kamera susfuoz íé,p€t. A lendszeI igen 
"i""orr 

-.q.-i'"*e*ut 
." BgiReodórkapitányság tizemeltetii azonban azok az E^g:r Melyei Jog,i vlo, 

.öiiio.o"anyz.ta,,ot
n ajdonában vannak. A téÍfisvelö rendszer hangfávétel,1i"- o?ri r.ip.i"] IDAXÁ VideoMcgfigyelö Rendszel.

*''^?'Í]:5jl:.5::.tf-.e..l.+fté"' 2oto.-.évben összeseE 39 db térfiEyelő kámeraK|rielyezésére került sor a kistérséEbez trrtozó 13 telepütésen. A kamerilniizer tu$aonosa aBé]aPlítfalvai Kistérség Többco=lr:t Társulasa A 
. 
TársJ;!. ö-öffi; bocgájtott a

P9laPáffalvai KMB csoport leTrdelkezeséI., rnelyen e tffigyeló kamerák íltol késátettfelvét€l9k letöltletóek éó dlenórizhel
IP7161. 

tőek. A rendszer hatrgfclvétclt nem rógzít. Tílusai

sirok körség területén ösgzeserr 1 1 db térfigyeló ká$era kihelye2éEéle keríIlt sor. Tulajdoaosaés 
-üzemeltotője az ónkományzat. Hangfelvételt nem.ös;ii;;"k' ijil;;;öJmsuug oooTvlanalTg,

Szarvaskó községben 1l db térfig.yeló kanera kiépítésére keriilt sor. Á mÍiködteréséve1k8p9solatosan. jelenleB folyamatban van 
-.:Q,!t!nÍl]{.adé5i rnegállapodás megkölése' ArcEdszet hangfolvételt nem röglt' TíPusa: ÁSM-VPD, illetve ASMIWP.G.

Bod!'Dy községbeÍ! 9 db t&fi8yelő kaÍnera. kihelyezésére kertlt sor. A térfigyeló ka$eúkfulaJdonosa, illetve üzöme|tetője a Bodonyi Polgárör Egyesület. A ka,n;'áL álta] készÍtettfelvételeket a helyi körzeti me;bimtt ellenórizhji. ile:í-üá. il;ü;tnen tipusa: Edb vIDEosEc és l db vIDEoÍEc.

KerccseÍd község terilletén 5 db té!Íisyeló^karnelB mílködik Tulajdonosa és Ílzemeltetője a
5:r::Frtdi l+ottnfuyzat. A kaneták [angfer"et"rt nem rulJtenetl irpi,i. í o', pxono p.120 és 4 db 2DBTC-4Ioo & DRN'

GvöIwöBi RendőrkaDitÁnvsáq:

oyön8yös váloEÁbaü: 16 db'' Mfiraniredert.pedig 2 db kamera kerillt telepítésra, miqdegyikún. WBS tendszerü kamera. tiDusuk .wbn.* príNá.i-t.ti".'iütl" H"ne"t **ÍögzÍtenek' Üzelneltétő GyongyosVáros Polgarrnesteri Hivataa'-

cyö[gyösp€ta.községben összeserr 8 db Mobotix M. |2D; D12D tip. 3 Mpixel lp' tÉrfiEyelőkamcra müködik, melyeket Gvötrpvösnata.Kooeg tnto.*a"y'"ű *u'í"r'Ji'T ol. r."-.*
llg#llil"-ll1Jjy.l5lrzeti med[izótnrak ho*íre'o*.""" ,,1.."a-,ía"j,iijilíu" *ru*ef

Adácson 9 kamerébóI ál1ó lendszer találh8tó, mely vezexék nélkÍlli átjátszós fomáhrmú,melyek hangot nem lö8"ítenek.
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*"#*'f,j*l' 
* 'IvoTEcH típusú kamerából álló rendszer található. A kamerá& hangot

l.{:-::q::y községben ugyanaz a rendszcr ke!ült kiépítésÍe mint GyöngyöspatáÍl. Álelszerelt 7 kájnera szjnrén nem rögzlt hgn8ol'

Y'1T*'YI]:" i 9.'oÍ|gyöspatai í.Ddszer-a]apjáE építették ki a rendszelt ó db. térÍigyető és
í'Íi;'li'1llfiTi1'lif',.|il;:u'"'' HangElvétilre au-*"*' -"'i- naqgkáÍs,a

Il{tvani RGEd6rkáÍ,itÁrvsáq:

A l@pitlínyság illetékességi térületén térfigyelő rendszer nincs kiépítve egyík település€l stm.

A Kapitányság - illetékességi területéh Mezótár-kány tel.pülésen 15 db. térfigy.ló kámelátÜzcmeltet az önkoÍmányzat, amelyek han$ögzitesrj nem alkaLnasa4 e;eltato oerendezesck,színes képet alkotnak, Samsurrg típusúak' A á&oat"u'" o il'ls_l.aáuá,r 'o"i'*.

Szihalom 'xelepülésen 9 db. kanerát Í
alkalmatlanok és osak nappali felvetele/ÍiüeJJí..ft 

o*"*'.'*.' ame]yek hangíö8zítésre

A tcigpülések közÍtl sarud. ÚiÚrincfElva .és Poloszló fa]vakban nem térfigyelő
5*:::"::9:'.:!ltt kié.pítésre, hanem ipari t,*"iar.'i'sy.rnei'ü;.y"i^ou1eJ<tumokat.
E'zeKet egy biztoDsági cég Üzemeheti.

Hevesi Rendőrkapítánvs{el

A Rendőrkapitányság illetékességí tertiletén az alábbi településeken mítködik t&figyolő

hangfelvételt nem Iö gzít
ha[gfelvétélt nem dgzit

haflgfelvételt D€m rögzÍt

Mindegyik településeD az önkormá.Dyzat mijködteti a karnerÉ&at.

iffi.rj'f. 
f.nti adatokból kit{tnik a térfigyeló kamerákat jel|omzöon az önkormán},a,tok

A hang és lcéparryagot h2 \ty, 4,1.6. szerinl e8yütt kezeljük, mcgóÍzési idejük azoíos, vaEyisa törvenyben megjelölt tljárá. lefoi}tat{ísához, vagy az ótt megiatáro"otr is'ei aé]ból üincs

. KisköÍe 5 db típ: Tecson
o Tamaórs 14 db típ.: AxIs 215PTz
. Tiszanfua 14 db típ.: Tecson
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ioffiii?"1'1*.'oo 
kaEerák f€lvételei|é ázokat a lögzítést kövotó 5 munkalep eteltével

A kép és hMEfetváelekől tóÍténó másolalok kér-íté-s-énél a személyes adalok véde|méIől és a
:1:1."d.y.P]"'k nyitvánosságáról szóló l99.2' évj.L.xlJl. Törvé[y rendelkezésfl, válarnint aKej1dörség Ádatvédelrni SzabályzatáróI 'zóIó 54/2oo7. ror'jii onrii'.'ii*,itas eló[ásaisze(lnt járuÍ ( ei. A személyes adalok' továbtÍtásfuói 'y'lía"i"n},i 

'tár 
uezetrri. a

;:fi'Í:ÍTi*' 
a2 adattovábbítiísto] számtrott tit - kuúdege,-áo"'oil.i."á ilí," - évig meg

A jelenleg hatá]yos Törvénvi szabályozás 
. szerinr köáeriilel'i térfigyelő rendszen aRendóIségen.kJv(Jl kizfuólag c;ak közterület- felugyeler uzemeirl.;;. 

.'^...,.'"

Az ollKoflnaiyzat nem rendelkezik törvényEs felhatalmazással közterületen kam€!ákiizemeltetéséhez.
Az íllctékes ör 6Ímány7aÍ * .lb:ll":9.:: 

. kerü]ő képfelvevó szilkségessegéÍól aképfe|vevóvel megfigye]t köáeÍület kiieiÚIésérót dont a Renaolsie .lő'".j"lii" .'"piá"'
-L:"b:.:j:Í.q :T. *n hogy a. rendórséj kozreliilet felugyelókkei r.o'o-,.-,i- n}ii^ira .gyazoonelylségben lásson él térfigyeló tevékenységet ("dilá.]"ú ;il;.,qii-l^sgz.zzoro'rszámú ái]ásfoglalása)

Eger' 2011. május 13.

"Frl
ttila r. eziedes


