
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Rendőrkapitány Úr! 
 
 
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) felmérést készít a Budapesten működő közterületi 
kamerás térfigyelő-rendszerekről. A felmérés keretében az összes budapesti kerületi 
rendőrkapitányságot levélben megkeressük, és az így beszerzett információkból egy Budapest 
egészére kiterjedő adatbázist állítunk össze.  
 
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 rendőrségi 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 gyakorlatba is betekintést nyerhet. Másrészt, a lakosság a rendőrség 
tájékoztatása alapján hiteles forrásból kaphat információt a kamerarendszerekről, harmadrészt 
pedig a rendőrség is megfelelően eleget tehet a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
42.§-ában foglalt kötelezettségének, miszerint „A felszerelt képfelvevő elhelyezéséről, 
működtetéséről tájékoztatni kell a lakosságot.”  
 
Amennyiben az Önök kerületében nem működik kamerás térfigyelő-rendszer, de tervezik a 
telepítését és így a telepítendő rendszer bármilyen részlete már ismeretes, akkor a már ismert 
adatokat szíveskedjenek a kérdőív alapján közölni.  
 
Kérjük, hogy a megválaszolt kérdőíven kívül válaszlevelükhöz mellékeljék: 
 
− a kerületi Rendőrkapitányság Vezetőjének a közterületi térfigyelő-rendszerekre 

vonatkozóan kiadott intézkedéseit, utasításait, egyéb szabályzatát (amennyiben rendelkezik 
a kerület ilyennel, a 38/2001 ORFK intézkedést nem számítva);  

− a térfigyelő-rendszer működésének statisztikáit a telepítés idejétől kezdődően;  
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− a térfigyelő-rendszer működtetéséről a helyi önkormányzattal kötött megállapodást, 
szerződést.  

− 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. május 17. 

 
 
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. Rendelkezik-e a kerület helyi bűnmegelőzési stratégiával? 
 
2. Rendelkezik-e a kerület helyi bűnözési térképpel? 
 
3. Rendelkezik-e a kerület kamerás térfigyelő rendszerrel és használatban van-e a 

rendszer? 
 

a. Ha nem működik, tervezik-e a telepítését? 
b. Történt-e valamilyen előkészület a kamerás térfigyelés bevezetésére (jogi, 

technikai, személyzeti háttér megteremtése)? 
 

4. Mikor telepítették a rendszert? 
 
5. A telepítés óta folyamatosan működik a térfigyelő-rendszer? 

Ha nem, akkor mi volt a megszakítás oka? 
 
6. Mi volt a telepítés célja, milyen problémákkal szemben kívántak fellépni? (részletesen)  

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

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

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

milyen formában?  
(pl. kérdőíves felmérés reprezentatív mintán, közmeghallgatás, nyilvános vita…) 
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TECHNIKAI FELTÉTELEK 
 
10. Hány térfigyelő-kamerát kötöttek rendszerbe a kerületben? 
 
11. Hány központból üzemeltetik a kamerákat? 

 
12. Rendelkezik-e a kerület olyan térképpel, amelyből meg lehet állapítani, hogy milyen 

területet látnak be a kamerák? 
 

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

 
14. Milyen távolságot lehet egy kamerával belátni (nappal/éjszaka)? 
 
15. A monitorszoba és a járőrök milyen összeköttetéssel rendelkeznek? 

 
16. Tartozik-e a kerületi térfigyelő rendszerbe valamilyen mobil egység, amelynek a képét 

a térfigyelő központban lehet figyelemmel követni? (pl. autóra szerelt kamera, kézi 
kamera…) 

 
17. Rendelkezik-e a kerület a kamerás térfigyelő központtól független, önálló mobil 

központokkal? (Ha igen, akkor pontosan milyen mobil egységekről van szó?) 
 

18. Tartozik-e a kerületi térfigyelő központhoz olyan kamera, amely nem közterületet 
figyel? (Ha igen, pontosan milyen területet figyel?) 

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

 
20. Színes vagy fekete-fehér felvételeket közvetítenek a kamerák? 

 
21. Van arra lehetőség, hogy a ne csak kép, hanem hangfelvétel is készüljön a kamerák 

segítségével? 
 

22. Működik-e a monitorszobában az állományt figyelő belső kamera?  
 

23. Működik-e a térfigyelő rendszert kiegészítő más szolgáltatás a kerületben?  
(pl. műholdas helyzet-meghatározó rendszer, a kerület részletes digitális térképe…)   

 
24. Tervezik-e a rendszer fejlesztését vagy bővítését, ha igen, akkor mikor várható és 

konkrétan miként fog ez megvalósulni?  
 
 

 
 

LAKOSSÁG 
 

25. Hány térfigyelő kamera mellett látható figyelmeztető tábla? 
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26. A kerület határain hány figyelmeztető tábla jelzi, hogy a kerületben térfigyelő 
kamerák működnek? 

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

 
28. 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? 

 
29. 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.) 
 

30. Érte-e a térfigyelő-rendszert szándékos rongálás? 
(pontosan milyen esetekről van szó?) 
 

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

 
32. Kapott-e a rendőrség a térfigyelő-rendszert ellenző leveleket, telefonokat a lakosság 

részéről? (évente körülbelül hány esetről van szó?) 
 

33. 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?) 

 
34. Kapott-e a rendőrség olyan megkeresést, amely arra irányult, hogy valaki a róla 

készült felvételek megsemmisítését kérte? (évente hány alkalommal?) 
 

35. Milyen eljárási rendben tud a rendőrség eleget tenni az előző pontban leírt 
megkereséseknek? 

 
 

JOGI HÁTTÉR 
 

36. Ki üzemelteti a kamerákat a kerületben? 
 
37. Milyen jogszabályok rendezik a kerületben a térfigyelő rendszer működését? 

 
38. Léteznek-e a jogi irányítás egyéb eszközei közül olyanok, amelyek a kerületi 

térfigyelő rendszer működését szabályozzák? (ha igen, melyekről van szó?) 
 
39. Milyen belső rendőrségi szabályok vonatkoznak a kerületben a kamerás térfigyelésre? 

 
40. Rögzítik-e a kamerák felvételeit, ha igen, akkor mennyi ideig tárolják? 

 
41. Működnek-e rejtett rendőrségi kamerák a kerületben? 
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42. Milyen célokra használják fel a felvételeket? 

 
43. Működik-e olyan kamera a rendszerben, amely kizárólag közlekedésrendészeti célt 

szolgál? (hány darab, és melyek azok?) 
 

44.  Működik-e olyan kamera a kerületben, amely kizárólag közlekedésrendészeti célt 
szolgál és nem tartozik a kerületi térfigyelő rendszerhez? (hány darab, melyek azok és 
milyen szervhez tartoznak?) 

 
45. Amennyiben működnek közlekedésrendészeti kamerák a kerületben, figyelmeztetik-e 

az autósokat külön ezek működésére? 
 

46. Amennyiben működnek közlekedésrendészeti kamerák a kerületben, megegyezik-e a 
működtetésük a többi térfigyelő kameráéval? (ha nem, akkor miben tér el?)  

 
47. Működik-e olyan kamera a kerületben, amely közterületet figyel, de nem tartozik a 

kerületi térfigyelő rendszerhez, hanem más hatóság működteti? (hány darab, melyek 
azok?) 

 
48. Működik-e olyan kamera a kerületben, amely közterületet figyel, de nem tartozik a 

kerületi térfigyelő rendszerhez, hanem egy nem állami szervezet működteti? (hány 
darab, melyek azok?) 

 
49. Együttműködik-e az üzemeltető más hatóságokkal adattovábbítás tekintetében? 

 
50. A monitorszobába közvetlenül beosztottakon kívül milyen feltételekkel tartózkodhat 

más a helyiségben? 
 

51. Rendelkezik-e az üzemeltetőn kívül más szervezet közvetlen hozzáféréssel a 
kamerákhoz (kamerák irányítása, lehetőség a közvetlen megfigyelésre kamera 
segítségével, rögzített felvételekhez való közvetlen hozzáférés…)? 

 
52. Milyen szabályzat rendelkezik a kerületben a felvételekhez való hozzáférésről? 

 
 

GAZDASÁGI HÁTTÉR 
 

53. Milyen forrásból telepítették a térfigyelő-rendszert? 
 
54. Milyen forrásból üzemeltetik a térfigyelő-rendszert? 

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

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

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

rendelkeznek benne? 
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58. Milyen módon szerezték be a rendszer felállításához szükséges felszereléseket?  

(pl. közbeszerzési eljárás, meghívásos pályázat…)  
 

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

60. Melyik cég nyújt technikai segítséget a rendszer működtetéséhez? 
 

61. Melyik cég gyártotta a kerületben működő kamerákat? 
 

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

63. Működik-e a kerületben a térfigyelő-rendszerhez kötötten vagyonvédelmi szolgáltatás? 
(ha igen, akkor részleteiben hogy néz ki a két rendszer együttműködése?) 
 
 

ELLENŐRZÉS 
 

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

ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 
 

66. Folytatott-e a Belügyminisztériumhoz vagy annak felügyelete alá tartozó bármely 
szerv a térfigyelő-rendszer vonatkozásában, a kerületben ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 

 
67. Amióta a térfigyelő-rendszert üzembe helyezték, készült-e hatástanulmány a 

működéséről? (ha nem, akkor mikorra tervezik annak elvégzését?) 
 

68. Folytatott-e az Állami Számvevőszék vagy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a 
térfigyelő-rendszer vonatkozásában, a kerületben ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 

 
69. Folytatott-e az ügyészség a térfigyelő-rendszer vonatkozásában, a kerületben 

ellenőrzést? (ha igen, mikor?) 
 

 
SZEMÉLYZET 

 
70. Hány főt foglalkoztatnak összesen a kerületben a monitorok figyelésével? 

 
71. Monitorokat figyelők közül hányan tartoznak a rendőrség hivatásos állományába? 

 
72. Monitorokat figyelők között hány nyugállományú rendőr van? 

 
73. Egyszerre hány fő lát el a monitorok előtt szolgálatot? 

 
74. Hány órás műszakokban végzik a monitorokat figyelők a munkájukat? 

 
75. A monitorok figyelése hozzátartozik a rendőri szolgálathoz, vagy szolgálati időn kívül 

végzik ezt a munkát? 
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76. Naponta hány rendőr teljesít járőr szolgálatot a kerületben?  

(a térfigyelő rendszer bevezetése előtti két évtől kezdve, éves lebontásban az átlagos 
számukat szeretnénk megtudni) 
 

77. Rendelkezik-e a térfigyelő-rendszer önálló járőr kocsival?  
(hány kocsi, hány fős személyzettel?) 

 
 

KÉPZÉS 
 

78. Részesülnek-e a térfigyelő-rendszert működtetését végzők külön a térfigyelésre 
vonatkozó képzésben? (ha igen, milyen formában?) 

 
79. Együttműködnek-e térfigyelő-rendszert működtető rendőrök más kerületekben azonos 

feladatot végző rendőrökkel? (konferencia, közös tanfolyam, egyéb tapasztalatcsere…) 
 

80. Létezik-e olyan rendőri, minisztériumi szerv, amelyhez a térfigyelés szakmai 
kérdéseiben fordulni lehet? 

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


