Térfigyelő Kamerarendszer
Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer
Tetétlen Községben az alábbiak szerint működik:
A Térfigyelő Rendszer összesen 15 db kamerából áll. A működtetés
célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének
biztosátása, az illegális hulladéklerakóhelyek kialakulásának
megelőzése, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található
vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának
segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók
biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
(továbbiakban: Ktftv.) 7. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk
alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Működő Térfigyelő Kamerák helyzete
1. Tetétlen, belterület Kossuth utca Kaba felé kivezető
útszakasz
2. Tetétlen, belterület Kossuth utca Földes felé kivezető
útszakasz
3. Tetétlen, belterület Temető mögötti – Jókai utca- Hunyadi
utca által bezárt terület
4. Tetétlen belterület, Bocskai utca- Rákóczi utca által
behatárolt terület Sziget- Báránd felé kivezető útszakasz
5. Tetétlen belterület, Jókai utca-Hunyadi- Templom- Hajnal
utca elkerülő útszakasz
6. Tetétlen belterület, Főtér, településközpont és a Zichy
kastély környezete
(2021. május 31. állapot)
A már működő rendszer további elemekkel fog bővülni terveink
szerint, melyről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
A rendszer használata a közterület-felügyeletről szóló törvény, az
adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján az
önkormányzat által elfogadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.
A felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés
helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés
szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más
hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a
rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő
vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása
érdekében használható fel. Ha az előző bekezdésben megjelölt eljárás
lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb célból nincs szükség
rá, a felvételt a rögzítést követő 5 munkanap elteltével törölni kell. A
közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, mely a
törvényben biztosított rögzítési időt követően automatikusan „felülírja
magát”. Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság
megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv. 7.§(2) bekezdés
szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkeresés hatóság a

megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel
bizonyítandó tényt megjelöli. Akinek jogát vagy jogos érdekét a
felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a
kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb
a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje. A rögzített
felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott
tájékoztatás költségmentes. A rögzített felvétel továbbítására irányuló
megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben
meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan. A fentiekben
felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik
személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok
továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a
felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul
töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését
kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet az üzemeltető a
részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet
rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).
Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni a
település közbiztonságának javításához.

