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(a továbbiakban: Pest MRFK)
együttesen: Felek, között az alábbi feltételek szerint:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a település köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének
javítása érdekében, a 151/2020. (IX. 24.) számú ÖK. Határozatával döntött arról, hogy
településükön kiépítik a térfigyelő kamerarendszert. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján került sor.

Az Önkormányzat által kiépítendő térfigyelő kamerarendszer végpontja az Érdi ……..
Rendőrkapitányság épületében kerül kialakításra (továbbiakban: Rendőrségi végpont).

A Felek kinyilvánítják szándékukat, hogy – a település közterületi rendje, közbiztonsága, a
szabálysértések és bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében - a jelen
megállapodásban meghatározott formában és keretek között együttműködnek.
A Pest MRFK részéről jelen megállapodás végrehajtásában az Érdi Rendőrkapitányság
(székhely: 2030 Érd, Felső u. 4. ) működik közre.
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I.

Az együttműködés alapelvei:
a lakosság biztonságának érdekében az Önkormányzatra és a Rendőrségre vonatkozó
jogszabályok (illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök) és szervezeti célok
összehangolt megvalósítása,
b) bűnmegelőzés, bűnüldözés,
c) a lakosság biztonságérzetének elősegítése és növelése,
d) személyes adatok védelme a Felek együttműködése folyamán,
e) az esetleges költségvetési források hatékony felhasználása,
f) a település vonzóbbá tétele turisztikai, befektetési, vállalkozásfejlesztési célból.
a)

II.

Megállapodás tárgya:
A térfigyelő rendszer működtetésével összefüggő együttműködési feladatok meghatározása.
Felek rögzítik, hogy a térfigyelő rendszer kamerái jelen szerződés aláírásakor az 1. számú
melléklet szerinti helyszíneken találhatóak.
Felek megállapodnak, hogy megfigyelő pont kialakításra került az Érdi Rendőrkapitányság
épületében (Rendőrségi végpont) / kialakításra kerül egy végpont ahonnan valamennyi
térfigyelő kamera felvétele megfigyelhető, hozzáférhető, mely rendőri intézkedést igénylő
esetekben lehetővé teszi a gyorsabb elérést és reagálást.

III.

Megállapodás célja:
A megállapodás célja egyrészt település közbiztonságának növelése a Rendőrségi végpont
létrehozásával és a Rendőrség részére hozzáférés biztosításával.
A megállapodás részletezi a Felek együttműködés során vállalt feladatait a térfigyelő rendszer
által nyújtotta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekben, mely a jövőben elősegíti
a közterületi jogellenes magatartások megelőzését, megszakítását és felderítését.

IV.

Megállapodás időtartama:
Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik.

V.

A Rendőrségi végpont kialakítása:
a)
A térfigyelő kamerarendszer Rendőrségi végpontja az Érdi Rendőrkapitányság
épületében (2030 Érd, Felső u. 4.)., a ………… számú irodában került kialakításra. Az
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kialakítás és a működtetés során a rendőrségre
irányadó hatályos jogi szabályozásra figyelemmel járnak el.
b)
A Felek kijelentik továbbá, hogy ismerik a térfigyelő rendszer üzemeltetésére
vonatkozó és az azzal kapcsolatos adatvédelmi hatályos jogszabályi előírásokat és
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kötelezettséget vállalnak arra, hogy azokat mindenkor betartják és betartatják. Felek a részletes
adatvédelmi szabályozást jelen megállapodásban rögzítik.
c)
Pest MRFK vállalja, hogy erre irányuló megkeresés alapján továbbra is szakmai
konzultációt biztosít a térfigyelő kamerarendszer kialakításával, üzemeltetésével kapcsolatban
az Önkormányzat számára. A konzultáció kiterjed a szerződő település bűnügyi helyzetének, a
bűnügyileg frekventált területeinek és időpontjainak ismertetésére, valamint a térfigyelő
rendszer szabályozásának szakmai hátterére. A szakmai konzultáció során Pest MRFK szakmai
javaslatot ad az Önkormányzatnak a kamerák felállítási helyével, áthelyezésével és az
üzemeltetésével kapcsolatosan.
VI.

Tulajdonos, üzembentartó, adatkezelő
a)
A térfigyelő kamerarendszer tulajdonosai az együttműködési megállapodásokkal
csatlakozott Önkormányzat, amely biztosítja a térfigyelő rendszer kialakításához és a tárgyévi
működéshez szükséges pénzügyi és technikai feltételeket. A térfigyelő rendszer üzemeltetése,
karbantartása, fejlesztése és esetleges további bővítése a csatlakozott Önkormányzat feladata,
melyet külön szerződéssel más személy, szervezet vagy gazdasági társaság útján is elláthat.
Az Önkormányzat vállalja, hogy minden évben a költségvetésben keretet biztosít a rendszer
működtetésével, üzemben tartásával, karbantartásával, esetleges fejlesztésével kapcsolatos
költségekre.
Pest MRFK-t jelen megállapodás vonatkozásában a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban
anyagi kötelezettség nem terheli.
b)
Felek megállapodnak abban, hogy a térfigyelő kamerarendszer működtetése során
közös adatkezelés történik.
VII. Irányadó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök különösen:
•
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény;
•
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.);
•
az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Info tv.);
•
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete (továbbiakban:
GDPR);
•
egyéb, a szükséges rendőri intézkedések megtételét lehetővé tevő jogszabályok
(különösen a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról
szóló 2012. évi II. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény);
•
a szerződés érvényességi ideje alatt hatályos, a Rendőrség adatvédelmi szabályzatáról
szóló ORFK utasítás;
•
a szerződés érvényességi ideje alatt hatályos, a Pest MRFK Vezetője által kiadott, Pest
MRFK adatvédelmi szabályzatáról szóló Pest MRFK Intézkedés;
•
a szerződés érvényességi ideje alatt hatályos, az Önkormányzatokra irányadó
adatvédelmi szabályzatok előírásai.
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VIII. Pest MRFK vállalásai az Érdi Rendőrkapitányság (Rendőrségi Adatkezelő) útján:

1.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a térfigyelő kamerarendszerből a Rendőrségi
végpontra közvetített és hozzáférhető felvételek alapján megteszi az irányadó jogszabályok,
belső normák rendelkezéseiben szereplő és szükségessé váló rendőri intézkedéseket az előírt
határidőben.

2.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy nem állandó, hanem eseti jelleggel megtekinti a
Rendőrségi végponton az arra feljogosított személy útján a térfigyelő kamerarendszer által
közvetített felvételeket, indokolt esetben intézkedik annak visszanézésére, a birtokában lévő
adathordozóra történő kimentésére és a rá irányadó jogszabályokban, közjogi
szervezetszabályozó eszközökben előírt eljárásokban történő felhasználására.

3.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a közvetített felvételek megfigyelésével,
visszanézésével, kimentésével csak olyan személyt bíz meg, aki egyrészt az Önkormányzat
által megbízott személytől a számítógépes rendszer használatával, kezelésével kapcsolatban
oktatást kapott vagy az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, a számítógépes rendszer
használatára, kezelésére vonatkozó ismertetőt dokumentáltan megismerte, másrészt, aki ezen
feladatok ellátásához megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik és képes a szükségessé váló
intézkedések kezdeményezésére, megtételére.

4.

A Rendőrségi Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy az arra feljogosított személyek részéről a
Rendőrségi végponton lévő számítógépes rendszerbe csak az Önkormányzat, vagy az
Önkormányzat által a rendszer üzemeltetésével megbízott személy vagy szervezet által
biztosított egyedi vagy egységes azonosítóval és jelszóval történhet a belépés. Amennyiben a
belépést egyedileg visszakereshető módon a rendszer nem naplózza, vállalja, hogy a belépések
idejének dokumentálására külön belső nyilvántartást fektet fel.

5.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy az Önkormányzat által a Rendőrségi végponton
kiépített és üzembe helyezett, a térfigyelő kamerarendszer által közvetített felvételek
megtekintésére, visszanézésére és kimentésére szolgáló számítógépes konfigurációt
rendeltetésszerűen, az Önkormányzat által tartott oktatáson elhangzottaknak, illetve a kapott
ismertetőben foglaltaknak megfelelően használja.

6.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben a számítógépes konfigurációban
üzemzavar vagy meghibásodás következik be, értesíti az Önkormányzat által kijelölt személyt
vagy szervezetet. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az üzemzavar vagy meghibásodás a
rendszer nem rendeltetésszerű használatával van ok-okozati összefüggésben, a Rendőrségi
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eset körülményeit kivizsgálja, vétkes
kötelességszegés esetén indokolt esetben a károkozóval szemben fegyelmi és/vagy kártérítési
eljárást kezdeményez.

7.

Pest MRFK vállalja, hogy a bizonyítottan a Rendőrségi Adatkezelő által hozzáféréssel
meghatalmazott személy vagy más, a Pest MRFK állományához tartozó személy
tevékenységével összefüggésben keletkező kárt a károkozó általi önkéntes megfizetés
hiányában az Önkormányzat felé megtéríti, majd annak károkozóval szembeni érvényesítése
iránt a rendőrségre irányadó belső szabályok keretei között intézkedik.
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8.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy esetleges meghibásodás, hibaelhárítás, karbantartás
végett előzetes egyeztetést követően biztosítja a Rendőrségi végpontra történő bejutást az
Önkormányzat által arra kijelölt személy vagy szervezet számára.

9.

A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a felvételek megtekintésére, visszanézésére,
kimentésére csak célhoz kötötten, megfelelő jogalap fennállása esetén kerül sor. A Rendőrségi
Adatkezelő a felvételek megtekintése, visszanézése, kimentése során a birtokába jutott felvételt
az alábbi célból használhatja fel:
a) a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban
vagy más, a rendőrség hatáskörébe tartozó hatósági eljárásban,
c) közterület-felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási
hatósági eljárásban,
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban,
e) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása
céljából,
f) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági,
iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
g) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
h) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.

10. A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a fent meghatározott célból történő adatkezelésekhez
kapcsolódóan az adott felvétel kimentésének dokumentálására belső nyilvántartást fektet fel,
melyben rögzítésre kerül különösen az ügyszám, a cél, a jogalap a vonatkozó jogszabály
megjelölésével, illetve a kimentést végző személy neve és aláírása.
11. A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a számítógépes rendszer elhelyezéséül szolgáló
Rendőrségi végpontra való belépésre feljogosított személyek körét, a belépés, a felvételek
kimentésének, illetve a szükséges dokumentálás rendjét, valamint a kimentett felvételek
tárolásának rendjét, illetve a rendszer használatával kapcsolatban felmerülő egyéb adatvédelmi
előírásokat külön kapitányságvezetői intézkedésben szabályozza.
12. A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a kezelt adatok tekintetében a Rendőrségi végpontra
történő jogosulatlan belépés, a kimentett felvételekhez való jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, törlés, adattovábbítás megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket
lehetőségeihez mérten meghozza.
13. A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben a mentett felvétel más szerv vagy személy
részére történő továbbítására kerül sor anélkül, hogy a Rendőrségi Adatkezelő szervnél a
felhasználás alapjául szolgáló érdemi eljárás indulna, az adattovábbításról adattovábbítási
nyilvántartást vezet. Az adattovábbítás előtt az azt végző személy köteles az adatigénylés
jogalapjáról, jogszerűségéről meggyőződni.
14. Pest MRFK vállalja a Rendőrségi végponton üzemelő számítógépes rendszer használatával
összefüggésben felmerülő helyiség takarításával, fűtésével és áramellátásával kapcsolatos
költségek viselését.
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15. A Rendőrségi Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a Rendőrségi végponton elhelyezett
számítógépes rendszerben nem jogosult a GDPR 4. cikk 2. pontjában meghatározott
adatkezelési műveletek közül az átalakítási, megváltoztatási, törlési, megsemmisítési műveletek
elvégzésére. Ez nem érinti az adatok lementését követően kezelt adatállomány vonatkozásában
a felhasználással érintett eljárásra irányadó adatkezelési, adattovábbítási, átalakítási, törlési,
megsemmisítési stb. szabályok betartását.

IX. Az Önkormányzat vállalásai:
1.

Az együttműködő Önkormányzat a térfigyelő rendszer és az azokhoz kapcsolódó
munkaállomások, számítógépes rendszerek tulajdonosa. Erre tekintettel vállalja a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésével, üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével, bővítésével
kapcsolatos anyagi fedezet biztosítását.

2.

Az Önkormányzat a fentiekre tekintettel vállalja a Rendőrségi végponton kiépítésre kerülő
számítógépes rendszer beszerzésével, üzembe helyezésével, műszaki üzemeltetésével,
karbantartásával, hibaelhárításával kapcsolatos költségeket. Az Önkormányzat jogosult kára
megtérítésére a bizonyítottan a Rendőrségi Adatkezelő vagy a Pest MRFK állományába tartozó
személy által okozott kár vonatkozásában a VIII. pontban kifejtettek szerint.

3.

Az Önkormányzat vállalja a Rendőrségi Adatkezelő jelzése alapján szükségessé váló
hibaelhárítási, karbantartási munkálatok haladéktalan elvégzését a Rendőrségi végpontra
történő bejutás Rendőrségi Adatkezelő általi lehetővé tétele után.

4.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa arra feljogosított személy vagy szervezet oktatásban
részesítse a Rendőrségi végponton üzemelő számítógépes rendszer működéséről, használatáról
a Rendőrségi Adatkezelő által a Rendőrségi végpontra történő belépésre és ott adatkezelési
műveletek végrehajtására feljogosított személyeket, illetve részükre ismertető anyagot
biztosítson.

5.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§
(2) és (3) bekezdése alapján üzemeltetett térfigyelő kamerarendszer vonatkozásában a 7.§ (4)
bekezdése értelmében a közterületet megfigyelő kamerák elhelyezkedéséről és a képfelvevők
által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a
felügyeletet működtető önkormányzat honlapján közzéteszi.

6.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§
(5) bekezdése értelmében a képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek
tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést helyez el a képfelvevők
elhelyezéséről és az adatkezelés tényéről.

7.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az általuk megbízott személy vagy szervezet útján – akár
külön szerződések megkötésével – biztosítják az térfigyelő kamerarendszer tulajdonosára és
üzemeltetőjére vonatkozó adatkezelési kötelezettségek folyamatos végrehajtását, különösen a
kezelt adatokra vonatkozó belső adatvédelmi szabályok megalkotásával, a szükséges
nyilvántartások felfektetésével, a kezelt felvételek alapján esetlegesen önkormányzati
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hatáskörbe tartozó eljárások előírt határidőn belüli megindításával, az esetlegesen szükségessé
váló hatásvizsgálati eljárások lefolytatásával.
8.

Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy az általuk megbízott személy vagy szervezet útján
gondoskodik a térfigyelő kamerarendszer útján kezelt adatoknak a közterület-felügyeletről
szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (7) bekezdésében előírtak megfelelő időn belüli törléséről.
Ennek megfelelően a 7.§ (2) és (3) bekezdése alapján rögzített felvételt a rögzítést követő
harminc nap elteltével haladéktalanul törli. Az Önkormányzat tudomásul vesz, hogy a
felvételek ezen idő letelte előtti törlése veszélyeztetheti az önkormányzati és rendőrségi
feladatok jogszabályban előírtak szerinti hatékony és jogszerű teljesítését.

X. Záró rendelkezések:
1.

Jelen megállapodás a Pest MRFK részéről történő aláírást követően, az Önkormányzat általi
aláírást követő napon lép hatályba.

2.

Jelen megállapodásban foglaltak megvalósulását az Önkormányzat és az Érdi
Rendőrkapitányság vezetője évente értékelik, szükség esetén a személyes adatok kezelésére
vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával az általuk kezelt nyilvántartásokba a másik fél
részére betekintést tesznek lehetővé.

3.

A
Rendőrségi
Adatkezelő
részről
jelen
megállapodás
végrehajtásában
kapcsolattartó:……………….., (tel.: ………., e-mail cím:………….)
A Rendőrségi Adatkezelő részéről a Rendőrségi végpont használatával kapcsolatosan kijelölt
kapcsolattartó a mindenkori szolgálatirányító parancsnok, (tel.:…………., e-mail cím………)
Az Önkormányzatok részéről a kapcsolattartó: ……….(tel.: ……………., e-mail cím:………).

4.

Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező vitás kérdéseket
elsősorban egyeztetések, egymás között megtartásra kerülő tárgyalások útján oldják meg. A
tárgyalások eredményét írásbeli feljegyzésben vagy emlékeztetőben rögzítik.

5.

Amennyiben a megállapodással kapcsolatos vitás kérdés tisztázása nem jár eredménnyel, úgy
kikötik az Önkormányzat székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
kizárólagosságát.

6.

A Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltakat érintő
jogszabályi változások történnek, akkor a jelen megállapodás felülvizsgálatát és szükségszerű
módosítását a változásban érintett fél soron kívül kezdeményezi.

7.

Jelen megállapodás rendes felmondását bármely fél 60 napos határidő kitűzésével, írásban
kezdeményezheti.

8.

Jelen szerződés 8 oldalból áll és 5 példányban készült. A szerződés 3 példánya az
önkormányzatot, 2 példánya Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot illeti meg.

7

9.

Felek nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a
alapján átlátható szervezetnek minősülnek.
Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és
értelmezést követően jóváhagyólag írták alá az alulírott napon.

Diósd, 2021. december

Budapest, 2020. …………………………

………………………………………..
Diósd Város Önkormányzata
részéről:
Spéth Géza polgármester

……………………………………………
Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………………

……………………………………………

Pénzügyi Irodavezető
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
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MELLÉKLET
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1. számú melléklet
GPS koordináták – helyek

Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Megnevezés

Helyszín
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GPS

