
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) felmérést készít a Budapesten működő közterületi 
kamerás térfigyelő-rendszerekről. A felmérés keretében az összes budapesti kerületi 
rendőrkapitányságot megkerestük, illetve azokban a kerületekben, ahol nem a rendőrség 
felügyeli a térfigyelő rendszert az önkormányzatokat kerestük meg levélben, és az így 
beszerzett információkból egy Budapest egészére kiterjedő adatbázist állítunk össze. A 
rendőrségek a kompetenciájukba tartozó kérdésekre válaszoltak, azonban számos kérdés 
megválaszolatlanul maradt és további információkért a kerületi önkormányzatokhoz 
irányítottak bennünket.  
 
Kérjük, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 19.§-a alapján a mellékelt kérdőív kérdéseire szíveskedjen részünkre 
felvilágosítást adni. Az Ön által a kérdéseinkre adott válaszokat, amelyek egyszersmind 
közérdekű adatok, a többi kerület adataival együtt a www.tasz.hu honlapon fogjuk 
nyilvánosságra hozni.  
 
Azzal, hogy Budapest összes kerületi térfigyelő rendszerének működése egyszerre és egymás 
mellett lesz majd látható, a lakosság könnyebben tájékozódhat a kérdésben, és hiteles 
információk alapján alkothat képet a kamerás térfigyelő-rendszerekről. A felmérésnek így 
több célja is van. Egyrészt, a TASZ közérdekű információkat gyűjt össze a mind szélesebb 
körben elterjedő térfigyelő-rendszerekről, és ezáltal a térfigyelés jogi, elméleti kérdésein túl a 
kerületi rendőrségi és önkormányzati gyakorlatba is betekintést nyerhet. Másrészt, a lakosság 
a rendőrség és az önkormányzatok tájékoztatása alapján hiteles forrásból kaphat információt a 
kamerarendszerekről. 
 
 
 
Kérjük, hogy a megválaszolt kérdőíven kívül válaszlevelükhöz mellékeljék: 
 
− a térfigyelő-rendszer működésének statisztikáit a telepítés idejétől kezdődően;  
− a térfigyelő-rendszer működtetéséről a helyi önkormányzat által kötött megállapodást, 

szerződést.  
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− a kerületi térfigyelő-rendszer kamerabeültetési térképvázlatát 
 
Amennyiben rendelkezésükre áll, a nyilvánosan elérhető hatályos jogszabályokon kívül, olyan 
dokumentum, amely valamelyik kérdést részletesebben megvilágítja, kérjük, azt másolatban 
bocsássák rendelkezésünkre. A másolás folytán felmerülő indokolt költségeket természetesen 
megtérítjük, de azok mértékéről előzetes tájékoztatást kérünk.  
 
 
Budapest, 2004. szeptember 14. 

 
 
Szíves együttműködését előre is megköszönve, 
 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Földes Ádám 

Társaság a Szabadságjogokért 
jogász 
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KÉRDŐÍV 
 A KÖZTERÜLETI KAMERÁS TÉRFIGYELÉSRŐL 

 
 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 
Fontos, hogy a kérdések nagy száma miatt a kérdések sorrendjében vagy a kérdések 
sorszámának feltüntetésével szíveskedjenek válaszolni. Kérjük, hogy egy-egy kérdésnél 
minél pontosabb választ adjanak, és ne hagyjanak ki egy kérdést sem, hiszen a hiányos 
kérdőívek alapján az egyes kerületeket nem lehet majd összehasonlítani. Szívesen látjuk, 
ha az egyes témakörökhöz a feltett kérdéseken túl további megjegyzéseket kívánnak 
hozzáfűzni. Amennyiben Önök számára a kérdőív kitöltését egyszerűbbé tenné, a kérdőív 
elektronikus változata, kérjük a tasz@tasz.hu címen jelezzék, és a Word dokumentum 
formátumban megküldjük a megadott e-mail címre.  

  
 
 

TELEPÍTÉS 
 
1. Mi volt a telepítés célja, milyen problémákkal szemben kívántak fellépni? (részletesen)  

 
2. A telepítéskor milyen elvárásokat fogalmaztak meg a rendszerrel szemben? 

 
3. Készült-e a rendszer telepítését megelőzően hatástanulmány a kérdésben? 

 
4. Felmérték-e a térfigyelő-rendszer lakossági támogatását a kerületben, ha igen, akkor 

milyen formában?  
(pl. kérdőíves felmérés reprezentatív mintán, közmeghallgatás, nyilvános vita…) 

 
 

TECHNIKAI FELTÉTELEK 
 
5. Rendelkezik-e a kerület olyan térképpel, amelyből meg lehet állapítani, hogy milyen 

területet látnak be a kamerák? 
 

6. Milyen technikai paraméterekkel rendelkeznek a kameráik?  
Ha több típus van, akkor típusonként részletezzék a paramétereket, illetve a felszerelt 
kamerák számát. 

 
7. Tervezik-e további kamerák felszerelését, ha igen, akkor mikor és hova? 

 
8. Működik-e a térfigyelő rendszert kiegészítő más szolgáltatás a kerületben?  

(pl. műholdas helyzet-meghatározó rendszer, a kerület részletes digitális térképe…)   
 

9. Tervezik-e a rendszer fejlesztését vagy bővítését, ha igen, akkor mikor várható és 
konkrétan miként fog ez megvalósulni?  
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LAKOSSÁG 

 
10. Hány térfigyelő kamera mellett látható figyelmeztető tábla? 

Ha nem látható, akkor hány figyelmeztető tábla felszerelését tervezik? 
  Mikorra tervezik a felszerelésüket? 
 

11. A kerület határain hány figyelmeztető tábla jelzi, hogy a kerületben térfigyelő 
kamerák működnek? 

Ha nem látható, akkor hány figyelmeztető tábla felszerelését tervezik? 
  Mikorra tervezik a felszerelésüket? 

 
12. Hány kamerájuk van a földtől négy méternél magasabbra felszerelve? 

 
13. Nyilvánosságra hoztak-e olyan térképet, amelyből megállapítható, hogy mely 

területeket látják a kamerák, ha igen, ezek hol jelentek meg és milyen gyakorisággal 
frissítik? 
Amennyiben nem hoztak nyilvánosságra tervezik-e és mikor és milyen formában a 
nyilvánosságra hozatalt? 

 
14. Tájékoztatták-e a lakosságot a médián keresztül a térfigyelő-rendszer bevezetéséről?  

(pl. fizetett hirdetés, interjú, közlemény, reklám…) 
(Amennyiben rendelkeznek e témában Önök által a sajtóban megjelentetett anyagok 
listájával, kérjük csatolják válaszlevelükben.) 
 

15. Kapott-e az önkormányzat a térfigyelő-rendszert támogató leveleket, telefonokat a 
lakosság részéről? (évente körülbelül hány esetről van szó?) 

 
16. Kapott-e az önkormányzat a térfigyelő-rendszert ellenző leveleket, telefonokat a 

lakosság részéről? (évente körülbelül hány esetről van szó?) 
 

17. Kapott-e a lakosság tájékoztatást arról, hogy az illető kérésére megsemmisítik a róla 
készült felvételeket, amennyiben nem indult ellene szabálysértési- vagy büntetőeljárás 
és törvényszabta kötelező megsemmisítési idő még nem járt le? (ha igen, akkor mikor 
és milyen formában?) 

 
 

JOGI HÁTTÉR 
 

18. Milyen jogszabályok rendezik a kerületben a térfigyelő rendszer működését? 
 

19. Léteznek-e a jogi irányítás egyéb eszközei közül olyanok, amelyek a kerületi 
térfigyelő rendszer működését szabályozzák? (ha igen, melyekről van szó?) 

 
20. Rendelkezik-e az üzemeltetőn kívül más szervezet közvetlen hozzáféréssel a 

kamerákhoz (kamerák irányítása, lehetőség a közvetlen megfigyelésre kamera 
segítségével, rögzített felvételekhez való közvetlen hozzáférés…)? 
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21. Milyen forrásból telepítették a térfigyelő-rendszert? 
 
22. Milyen forrásból üzemeltetik a térfigyelő-rendszert? 

 
23. Mennyibe került a térfigyelő-rendszer bevezetése a kerületben (az akkori árakon)? 
 
24. Mennyibe került a térfigyelő-rendszer infrastruktúrájának működtetése, illetve az 

ehhez kapcsolódó személyi kiadások a bevezetés óta? (éves lebontásban, az adott év 
árain számolva)  

 
25. Kik a kerületi térfigyelő-rendszer tulajdonosai és milyen tulajdoni hányaddal 

rendelkeznek benne? 
 

26. Milyen módon szerezték be a rendszer felállításához szükséges felszereléseket?  
(pl. közbeszerzési eljárás, meghívásos pályázat…)  

 
27. Melyik cég szerelte fel a kerületben a térfigyelő-rendszert? 

 
28. Melyik cég nyújt technikai segítséget a rendszer működtetéséhez? 

 
29. Melyik cég gyártotta a kerületben működő kamerákat? 

 
30. Melyik cég gyártotta a kerületben működő térfigyelő-rendszer központi egységét?  

 
31. Működik-e a kerületben a térfigyelő-rendszerhez kötötten vagyonvédelmi szolgáltatás? 

(ha igen, akkor részleteiben hogy néz ki a két rendszer együttműködése?) 
 
 

ELLENŐRZÉS 
 

32. A térfigyelő rendszer tervezésekor kikérték az adatvédelmi biztos véleményét? 
 
33. Folytatott-e az adatvédelmi biztos a térfigyelő-rendszer vonatkozásában, a kerületben 

ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 
 

34. Amióta a térfigyelő-rendszert üzembe helyezték, készült-e hatástanulmány a 
működéséről? (ha nem, akkor mikorra tervezik annak elvégzését?) 

 
35. Folytatott-e az Állami Számvevőszék vagy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a 

térfigyelő-rendszer vonatkozásában, a kerületben ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 
 

36. Folytatott-e az ügyészség a térfigyelő-rendszer vonatkozásában, a kerületben 
ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 

 
 
AMENNYIBEN VAN OLYAN TOVÁBBI RÉSZLET AMIRE NEM KÉRDEZTÜNK RÁ, DE FONTOSNAK 
TARTJÁK, KÉRJÜK, OSSZÁK MEG VELÜNK KÉRDÉSEINK MEGVÁLASZOLÁSA UTÁN.  


