
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Szigetvár Város területén az Önkormányzat üzemeltetésében lévő 

térfigyelő rendszerről 

 
Szigetvár Város Önkormányzata a Szigetvári Polgármesteri Hivatalban működő közterület-felügyelet 

útján Szigetvár településen elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül kamerás megfigyelést 

folytat, rögzített képfelvételt készít és a rögzített képfelvételeket kezeli. 

Szigetvár Város Önkormányzata a térfigyelő kamerarendszerről a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény 7. § (4) bekezdésben előírt tájékoztatási kötelezettségnek honlapján jelen tájékoztatóval 

tesz eleget. 

1. / Az adatkezelő megnevezése 

Szigetvár Város Önkormányzata - Szigetvári Polgármesteri Hivatalban működő közterület-felügyelet 

útján- (székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). 

Közterület-felügyelet elérhetősége: 7900 Szigetvár, Vár u. 2. I. em. 

Telefonszám: 73/514-310 

Fax: 73/514-325 

E-mail: kozteruletfelugyelet@szigetvar.hu 

2. / Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Dr. Bocskor-Balogh Melinda 

Szigetvári Polgármesteri Hivatal, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. 

Telefon: 73/514-322 

E-mail: dr.bocskor.balogh.melinda@szigetvar.hu 

 

3. / Az adatkezelés célja: 

Tájékoztatjuk, hogy Szigetvár Város Önkormányzata, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységeként működő közterület-felügyelet útján, mint adatkezelő a közbiztonsági és bűnmegelőzési 

célból elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést, képrögzítést és 

tárolást is lehetővé tesz. 

4. / Az adatkezelés jogalapja: 

Jogi kötelezettség teljesítése az EU 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

c) pontja, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (4) bekezdése szerint. 

5. / Látogatók, vendégek tájékoztatása: 

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről képfelvétel a hozzájárulásukkal kezelhető. 

A megfigyelt területre való belépéssel – mint ráutaló magtartással minden érintett hozzájárul az 

adatkezeléshez. 

6. / A kezelt adatok kategóriái 

Természetes személy képmása, fiziológiai, biometrikus adatai. 
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7. / Az érintettek kategóriái 

A térfigyelő kamerák által megfigyelt területen tartózkodó személyek. 

8. / Az adatok tárolásának időtartama, törlési határidő 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (7) bekezdés alapján 30 nap. 

9. / A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz hozzáférő személyek: 

- kizárólag az Önkormányzat, valamint a Közterület-felügyelet részéről erre feljogosított személyek; 

- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, illetve az eljárásra 

illetékes más hatóság férhet hozzá; 

- az érintett, azzal, hogy betekintése nem sértheti harmadik személy adatvédelmi jogait. 

10. / A személyes adatok, felvételek tárolásának helye 

Szigetvár Város Önkormányzata (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.), Közterület-felügyelet (7900 Szigetvár, 

Vár u. 2. I. em.) 

11. / Az érintettek jogai 

Tájékoztatást kérhet, hozzáférést igényelhet a személyes adataihoz, kérheti az adatkezelés korlátozását, 

az adatok helyesbítését igényelheti. 

12. / Jogérvényesítés 

Személyiségi jogai megsértése esetén az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, illetve 

kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását. 

A NAIH elérhetősége: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Honlap: http://www.naih.hu Telefon: 06-1/391-1400 

Telefax: 06-1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 

kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási 

helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja- e be 

keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

13. / Adatbiztonsági intézkedések 

Szigetvár Város Önkormányzata a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozott 

annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
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megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Szigetvár Város Önkormányzat gondoskodott 

arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően tájékoztassa az adatvédelmi 

követelményekről. 

Szigetvár Város Önkormányzat területén felszerelt kamerák elhelyezkedése és az általuk 

megfigyelt területek 
 

Sorszám Felszerelés helye Kamera (db) Megfigyelt terület 

1. Szigetvár, Szent István ltp. 17/1. 1 Szigetvár, Szent István ltp. 

17/1. szám alatti társasház 

sarkánál elhelyezett 

hulladéktároló edények, 

játszótér, parkoló 

2. Szigetvár, Széchenyi utca 60. 

(konzervgyár) 

1 A konzervgyárnál 6-os út 

Széchenyi utcai szakasza 

Pécs irányában, óvoda, 

dohánybolt, cipőgyár 

bejárata 

3. Szigetvár, Zrínyi tér 

(templom mögötti útszakasz) 

2 1. kamera: Szigetvár, 

Zrínyi tér- templom 

mögötti útszakasz 

(átmenő forgalom) 

2.  kamera: A Zrínyi 

tér mögött 

elhelyezett 

hulladéktároló 

edények) 

4. Szigetvár, Mártírok útja 1. (Városi 

Könyvtár előtt) 

1 Könyvtár előtt elhelyezett 

hulladéktároló edények, 

parkoló 

5. Szigetvár, Deák Ferenc téren 

található társasház sarka 

1 Trafóház, illetve a trafóház 

ellőtti útszakasz 

6. Szigetvár, Radován tér 1 Coop ABC sarkán 

elhelyezett hulladéktároló 

edények 

7. Szigetvár, Turbékpuszta (Szoc. 

Otthon) 

1 Szigetvár, Turbékpuszta 

Szociális otthon előtti 

útszakasz Szigetvár 

irányában 

8. Szigetvár, Tükör út 1 Szigetvár, Tükör 

útkereszteződés (volt 

hulladéktároló edények) 

9. Szigetvár, Alsóhegyi út és a 

Mozsgói út kereszteződése 

1 Szigetvár, Alsóhegyi út és a 

Mozsgói út kereszteződése 

10. Szigetvár, Közfoglalkoztatás zsibóti 

telephelye 

2 1.   kamera: A 

telephelyen 

elhelyezett 

hulladéktároló 



   edények, a 

telephely bejárata 

előtti útszakasz, 

2.   kamera:   telephely 

udvara 

Összesen:  12 db  

 
 

Szigetvár, 2022. április 19. 


