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Kamerák által megvalósított adatkezelések  

1 Térfigyelő kamerák által megvalósított adatkezelés 

1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

A kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera által esetlegesen rögzített 

egyéb személyes adatok rögzítésének célja a közbiztonság biztosítása, bűnmegelőzés. vagyonvédelem; 

élet, testi épség védelme; jogsértések megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek 

körülményeinek rögzítése, vizsgálata. 

1.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) f) 

pont), a közterület-felügyeletről 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) és (4) bekezdés alapján. 

1.3 Az adatkezelés időtartama 

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő nyolc napig kezelhetőek, azt 

követően haladéktalanul törölni kell. 

A közterület-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. Ilyen esetben az adatokat akkor kell törölni, 

amikor megtörtént az adat továbbítása az eljárást lefolytató szerv, vagy magánszemély részére. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, 

kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 

30 napig ne törölje. 

A térfigyelő kamerarendszer felvételére vonatkozó kérelmet az alábbi célból lehet benyújtani: 

a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 

céljából, 

b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 

iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, 

c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, 

d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében, 

e) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 

f) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 

g) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 

h) eljárásban, 

i) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban. 

1.4 Közterületi térfigyelő kamerák telepítési helyei 

1.4.1 Fix kamerahelyek 

Petőfi Sándor u. 130/1 sz. (ÉMÁSZ oszlop) Petőfi u., Víztorony környéke 

Mátrafüred 24-es út, abasári elágazás (ÉMÁSZ oszlop) 24-es út és Pálosvörösmarti út 

Akaszka út 38. sz. (ÉMÁSZ oszlop)  Akaszka u, és patakpart 
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Mátrafüred, Parádi u. büfésor (ÉMÁSZ oszlop) 24-es út, Parádi út 

Csárda-Halastó u. sarok (ÉMÁSZ oszlop) Csárda- Halastó u. sarok 

Víg u. 1. (ÉMÁSZ oszlop) Víg u. - Verő u. sarok 

Jókai Mór u. 57. (ÉMÁSZ oszlop) Jókai-Országút-Báthory-Pesti u. cs.pont  

Olimpia út 17. (ÉMÁSZ oszlop) Jószerencsét u. és Olimpia u. 

Alkotmány u. 15. (ÉMÁSZ oszlop)  Országút u- Alkotmány u 

Kossuth L-Bornemissza u. sarok (ÉMÁSZ oszlop) Könyves K. tér és környéke 

Martinovics Ignác u. 2. (ÉMÁSZ oszlop)  Felsővárosi Ált. Iskola és környéke 

Menház u. 35. (ÉMÁSZ oszlop)  Menház - Fuvaros u. sarok 

Kócsag u. 21.  üzemen kívül 

Thán Károly u. 1. (Áruház épülete) Koháry-Thán K. u. 

Gárdonyi Géza u. (ÉMÁSZ oszlop) Gárdonyi G. u., (Hivatali pénztár) 

Iskola u. 1. (Egressy B. Általános Iskola épületén) Iskola utca 

Jeruzsálem u. 11. (Arany J. Általános Isk. épületén) Arany János Általános Iskola környéke 

Fő tér 15. (Kígyó Gyógyszertár épületén) Fő tér és dr. Puky Á. utca 

Szövetkezet út 8. (Társasház épületén) Kispiac és környéke, Olimpia u. 

Szent B. u. 2. (Társasház épületén) Petőfi S. u. és Fő tér  

Bugát P. tér 6.park (szökőkút óra oszlop) Bugát Pál tér (szökőkút környéke) 

Bugát P. tér 1.  park (észak-keleti sarok ÉMÁSZ oszlop) Bugát P. téri játszótér, Páter Kiss Szaléz u.  

Barátok tere 10. (téren lévő óra) Barátok tere (park környéke) 

Fő tér 1. (Nagytemplom) Régészeti feltárás 

Diósmalom u. - Kakastánc u. sarok, ÉMÁSZ oszlop Orvosi rendelő előtti kereszteződés, 

játszótér  

Áchim András úti buszmegálló, ÉMÁSZ oszlop Buszmegálló, Kinizsi tér  

Vargák tere, észak-nyugati sarok, ÉMÁSZ oszlop Sárosi u., Sziget u. és tér  

Bocskai u. 21., ÉMÁSZ oszlop Bocskai út felfelé, a közkút irányába 

Akaszka u. 56. (patakpart), ÉMÁSZ oszlop Akaszka, Szép utca közötti terület, 

patakpart 

Gólya - garázsok felőli utolsó ÉMÁSZ oszlop Gólya u-Dr. Harrer kereszteződés 

Fecske u. - Hattyú tér kereszteződés, ÉMÁSZ oszlop Fecske utca 

Zsinagóga előtti terület, Kőrösi u. - Batthyány tér sarok, 

ÉMÁSZ oszlop 

Mérges-patak, Eszperantó u. parkoló 

Jókai u. -Kodály Z. u. sarok, ÉMÁSZ oszlop Kereszteződés, gyalogátkelőhely 

Dobó úti Óvoda és Bölcsőde é-k-i sarok, épületen Dobó út, parkolók környéke 

Koháry u. és az Autóbuszállomás közötti park, ÉMÁSZ 

oszlop 

Buszpályaudvar mögötti park 

Bethlen Gábor u. - Gyulai Pál u. sarok, ÉMÁSZ oszlop Bethlen-Gyulai u. kereszteződés 

Laktanya u. - Páncélos u. sarok, ÉMÁSZ oszlop Páncélos úti lakópark felfelé 

Damjanich János u. 11., ÉMÁSZ oszlop Damjanich-Kálvária utca kereszteződés 

Ringsted u. 13. ÉMÁSZ oszlop Ringsted u. 21. sz irányába lefelé 

Pesti út 17, Társasház épület Pesti úti játszótér környéke (társasház 

mögött) 

Pesti út 49, ÉMÁSZ oszlop Toronyház melletti játszótér 
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Esze Tamás u. - Erdélyi út kereszteződése (régi Füszért 

garázssor), ÉMÁSZ oszlop 

Vasúti átjáró, kereszteződés az Erdélyi út 

irányába 

Kenyérgyár utcai garázssor végén, ÉMÁSZ oszlop Garázssor (bevezető út felől) 

Bajcsy-Zs. u. 28-30-32. előtti közterület, ÉMÁSZ oszlop Bajcsy-Zs., Verseny út kereszteződése 

Szövetkezet út - Róbert K. út sarok (szerviz út) ÉMÁSZ 

oszlop 

Közlekedési lámpától a Kispiac felé 

Gyár u. 4. ÉMÁSZ oszlop Gyár u., Baross G u. kereszteződés 

Petőfi Sándor u. 15., Buszmegálló, ÉMÁSZ oszlop Buszmegálló és környéke 

Ringsted u. 13. kandeláber, ÉMÁSZ oszlop Ringsted u. A Kedvenc JM Húsáruház 

irányába 

Jászsági u. - Kolozsvári u. sarok, ÉMÁSZ oszlop Kereszteződés, ABC előtti terület 

Gazdász utca 3. ÉMÁSZ oszlop  Gazdász utca 

Víztorony épülete Akaszka utca 

Esthajnal u. 1 új oszlop Napkelte utca 

Hold u. 2.  új oszlop Hold utca 

Hold u 12.  új oszlop Hold utca 

Hattyú tér 17. épülete Hattyú téri sportpálya és játszótér 

Panoráma lépcső ÉMÁSZ oszlop A Panoráma lépcső és környéke 

Csobánka u. 16.   ÉMÁSZ oszlop Csobánka utca 

Csobánka u. 20.   ÉMÁSZ oszlop Csobánka utca 

Petőfi u. – Diófa u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop Diófa utcai autóbuszmegálló 

Petőfi- Északi külhatár u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop Petőfi utca 

Petőfi u.-Szőlőskert u. kereszteződés ÉMÁSZ oszlop Petőfi utca 

Északi Külhatár u.-Pillangó u. kereszteződés ÉMÁSZ 

oszlop 

É-i Külhatár u. és Felsőpatak u. 

Mátrai u. 3. (épületen) Mátrai u. és Orczy u között lévő park 

Mátra Múzeum-Természettudományi Pavilon Orczy u. 3.-5. közötti parkoló 

Vályi Nagy K. Tornacsarnok épülete (Könyves K. tér 7.) épület mögötti parkoló 

Felső Újvárosi u. – Sárhegy u.  új oszlop Felső Újvárosi u.,   Sárhegy u. 

Petőfi u. 68. ÉMÁSZ oszlop Petőfi u. – Dózsa Gy. u. kereszteződés 

Petőfi u. – Őrálló u. sarok ÉMÁSZ oszlop Petőfi utca, az Őrálló utcától déli irányba 

Bocskai u. 1. ÉMÁSZ oszlop Bocskai úti parkoló 

Víg u. 50. ÉMÁSZ oszlop Víg utca 

Gyöngyöspatak u. – Fuvaros u. sarok ÉMÁSZ oszlop Gyöngyöspatak u, Tulipán u. 

Víztorony épülete Petőfi u. páros oldala előtti terület, Víg u. 

Epreskert úti Óvoda kerítése Epreskert u. – Kontbíró u. kereszteződés 

Szív u. 17. ÉMÁSZ oszlop Kinizsi tér 

Szív u. 43. ÉMÁSZ oszlop Szív utca, Felsőpatak u. patakpart 

Róbert K-Verseny-Bajcsy Zs közötti park-kandeláber Róbert K-Verseny-Bajcsy Zs. u. közötti park, 

fitness park 

1.4.2 Mobil kamerahelyek 

Sziget-Menház utcák keresztezése Sziget utca 

Bihari utca ÉMÁSZ oszlop Óvoda utca 
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Berta János utca ÉMÁSZ oszlop Sárosi utca 

Bocskai utca ÉMÁSZ oszlop Menház utca 

Akaszka utca eleje Akaszka utca 

Gyöngyöspatak utca eleje Gyöngyöspatak utca É-i irányba 

Kossuth L. u. 12. épület mögött Kossuth utcai tömbbelső 

Batthyány tér 35 – 37. épületek között Batthyány tér érintett része 

Vachott S. u. 26. ÉMÁSZ oszlop Vachott utcából nyíló köz, Huszár utca felé 

Jeruzsálem úti parkolók között lévő ÉMÁSZ oszlop Jeruzsálem u. K-i és Ny-i irányba 

Kismérges u – Gáspár u. sarok ÉMÁSZ oszlop Mérges u. 2. előtti közterületet, játszótér 

Dobó u. 20. ÉMÁSZ oszlop Dobó u. É-i irányban 

Jókai-Puskin-Alkotmány kereszteződés (Émász oszlop) körforgalom 

Kenyérgyár utca hulladék kezelő előtti ÉMÁSZ oszlop Napsugár utcai garázssor 

Ifjúság u. 9. közvilágítási oszlop olvasópark, játszótér 

Olimpia u. 5. előtti ÉMÁSZ oszlop parkoló 

Visonta u. aszfaltos pálya mellettin oszlop pálya és játszótér 

Erőmű- Iskola u. ÉMÁSZ oszlop Erőmű utca 

Jószerencsét-Platán u. kereszteződés kereszteződés 

Verseny u. 2. épület Bajcsy Zs. u parkoló 

Róbert K- Platán sarkán lévő épület mögötti park játszótér, park 

2 A városháza épületében kihelyezett kamerák által megvalósított 

adatkezelés 

Az Adatkezelő a Városháza 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. alatti főépületének bejáratára irányított és/vagy 

ügyfelei fogadására nyitva álló ügyfélszolgálatán, folyosóin elhelyezett, a helyiség egészét figyelő 

kamerák által készített képfelvételeket az alábbiak szerint kezeli. 

2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai 

A kamera látószögébe került személyekről készült képfelvétel és a kamera által esetlegesen rögzített 

egyéb személyes adatok: vagyonvédelem; élet, testi épség védelme; üzleti titok védelme; jogsértések 

megelőzése, megszakítása és dokumentálása, balesetek körülményeinek rögzítése, vizsgálata. 

2.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) f) 

pont), illetve az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) 

pont). 

2.3 Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama az Adatkezelő által végzett érdekmérlegelési teszt alapján annak 

felhasználásának hiányában 15 naptári nap. 

A felvételekhez csak az erre felhatalmazott személy(ek) és az adatvédelmi tisztviselő férhet hozzá. 

Az érintett kizárólag a róla készült képfelvételt tekintheti meg. 
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2.4 A kamerák pontos helye és az általuk megfigyelt területek: 

a) Belső kamerák: 

▪ 3 db az ügyféltérben 

▪ 1 db az új épület előterét figyeli 

▪ 1 db oldalsó bejárat folyosóit figyeli 

▪ 1 db a pénztárban működik 

b) Külső kamerák: 

▪ 1db a bejárati kapura néz (analóg) 

▪ 1 db a polgármesteri titkárságra vezető lépcsőházat és az udvari kovácsoltvaskaput figyeli 

▪ 1 db az udvar mélygarázsoldali síkján helyezkedik el. 

3 Rendszámfelismerő kamerák által megvalósított adatkezelés 

11 db rendszámfelismerő kamera működik Gyöngyös város be- és kivezető útjainak megfigyelésére, 

melyek üzemeltetése, ezáltal az adatkezelési feladatok is a Gyöngyösi Rendőrkapitányság hatáskörébe 

tartoznak. 

3.1 Rendszámfelismerő kamerák telepítési helyei: 

1. 3-as főút, Shell benzinkút ÉMÁSZ oszlop 

2. 3-as főút Shell benzinkút körforgalom ÉMÁSZ oszlop 

3. 3-as főút (Karácsondi elágazótól Eger irányába) ÉMÁSZ oszlop 

4. 3-as főút (Karácsondi elágazótól Eger irányába) ÉMÁSZ oszlop 

5. Szurdokpart út 39. sz. előtt, a volt Fiat szerviz bejáratánál, ÉMÁSZ oszlop 

6. Karácsondi út - Kőkút út kereszteződése (MÉH-telep) a város felé 

7. Damjanich úton a Kálvária templomnál 

8. Atkári út - Déli külhatár út kereszteződése ÉMÁSZ oszlop 

9. Petőfi S. út vége - Diósmalom úti leágazás után ÉMÁSZ oszlop 

10. OBI áruház mögötti út - Nagyréde felé ÉMÁSZ oszlop 

11. 24-es főúton, Kisvasút után 3. ÉMÁSZ kandeláber 

A kamerák által készített felvételeken a személyek nem azonosíthatók. 


