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Tisztelt Közgyűlés! 

A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre 
vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Országos Rendőrfőkapitány által 
kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr

főkapitányság belső normái, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
adatvédelmi szabályzata és a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Közterület-felügyeletének 
belső szolgálati szabályzata adják. 

A Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte együttműködési megállapodás megkötését a 
közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő feladatok vonatkozásában. A 
megállapodás megkötését a rendőrségről szóló törvény lehetővé teszi. A megállapodást megkötni 
kívánó szervezetek szakmai képviselői előzetesen egyeztették a tervezetben foglaltakat. A tervezet 
szerint egyes rendszer eszközök üzemeltetéséhez szükséges ingatlan infrastruktúrát a központok 
tekintetében mindkét fél maga biztosítja és viseli annak rezsi költségét. Az önkormányzat 
tulajdonában vagy állami tulajdonú eszközök esetén üzemeltetésében lévő eszközök üzemeltetési 
költségeit költségvetési forrásai erejéig biztosítja az önkormányzat . A rendőrség vállalja, hogy 
együttműködésük során törekszenek a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítés és a bűnüldözés 

hatékonyságának növelésére. Megfelelő feltételeket teremtenek annak érdekében, hogy a 
közterületi térfigyelő kamerarendszer hosszú távon, biztonságosan, költségkímélő módon szolgálja a 

fent megnevezett célokat. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozat
tervezetet elfogadni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2018. május 23 . 

Dr. ~igitta 1 
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1. számú melléklet a KFEÜ//2018. számú e lőterjesztéshez 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.. ./2018 (V.31.) számú határozata 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséhez szükséges 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő, 1. számú melléklet szerinti 
megállapodást jóváhagyja . 

Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására 

Utasítja: a Hatósági Főosztály Közterület-felügyelet vezetőjét a határozatban foglaltak szervezeti 
egységére vonatkozó feladatok végrehajtására 

Határidő : folyamatos 

Határozatról értesülnek: 

1. közgyűlés tagjai 

2. címzetes főjegyző és Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

3. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 



Melléklet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséhez szükséges 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló ... ....... ./2018.(V.31.) számú közgyűlési 
határozathoz 

EGVÜTIMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 

székhely: 
képviseli: 

a továbbiakban : MRFK 

másrészről 

székhely: 
képviseli: 

a továbbiakban : Önkormányzat 

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. 

Farkas József r. dandártábornok, rendőrség i főtanácsos, 

megyei rendőrfőkapitány 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Dr. Kovács Ferenc polgármester 

együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Preambulum 

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a közbiztonság helyi feladatairól való 
hatékonyabb gondoskodás érdekében térfigyelő kamerarendszert építtetett ki, illetve üzemeltet. 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező vagy az Önkormányzat 
üzemeltetésében lévő állami tulajdonú, a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Hatósági Főosztály Közterület-felügyelete (a továbbiakban : Közterület-felügyelet) által üzemeltetett 
102 db térfigyelő kamera képei a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkap itányság Rendészeti 
Igazgatóság Tevékenység-irányítási Központjában (a továbbiakban: TIK) nyomon követhetőek, azok a 
rendőrség informatikai hálózatába integrálva, a Robotzsaru Neo TIR alkalmazás térképi felületén is 
megfigyelhetőek . 

II. A megállapodás célja 

Felek jelen együttműködési megállapodást a rendőrségről szó ló 1994. évi XXXIV. törvény, a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az ORFK által kibocsátott közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben, az MRFK belső normáiban, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala adatvédelmi szabályzatában és a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály 
Közterület-felügyeletének belső szolgálati szabályzatában foglaltakra figyelemmel kötik meg annak 
érdekében, hogy a jelen együttműködési megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt kamerákból 
álló térfigyelő rendszer hatékonyan működjön. 



A felek a kamerarendszer által rögzített felvételeket, illetve az abban szereplő személyes adatokat 
kizárólag a jogszabályokban és belső normákban meghatározott célra használják fel. 

Ill. Az együttműködési megállapodás tárgya 

1. Az MRFK vállalja, hogy 

a) az érintett kamerák felügyeletét ellátó Közterület-felügyelet munkatársai által a TIK-be, 
illetve a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra érkező jelzés esetén - rendőrszakmai 

szempontból indokolt esetben - a rendőri egységek riasztásáról, helyszínre küldéséről 
intézkedik, 

b) szükségessé vá lt rendőri intézkedés esetén adattovábbításra vonatkozó kérelmet 
továbbít a Közterület-felügyelet felé az annak szerverén rögzített adatok kimentése 
érdekében . A megkeresésnek tartalmaznia kell a jogszabályokban és belső normákban 
e l ő í rt adatokat. (pl. adatigénylés célját, jogalapját, kért adatot stb.) 

c) a kamerák képeinek TIK rendszerbe történő integrálása érdekében az épület 
antennatartó árbocára a betelepüléshez hozzájárul, a szükséges informatikai eszközök 
elhelyezését, évenkénti leltározását, szükség szerinti javítatását engedélyezi és biztosítja, 
továbbá az épületen belül adatátvitel érdekében optikai sötétszálat biztosít. 

d) az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartja; 

e) a térfigyelő rendszer rendőrségnél elhelyezett eszközei számára - térítésmentesen -
megfelelő nagyságú helyiséget bocsát rendelkezésére a Főkapitányság központi 
épületében, a Tevékenység Irányító Központjában (TIK), valamint az Érkerti Rendőrőrsön 
(Nyíregyháza, Damjanich út 4-6.) Itt biztosítja a műszaki berendezések és tartozékaik 
elhelyezését, továbbá a rendszert kezelő személyzetet, munkavégzésének feltételeit, az 
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést. 

f) a rendő rségi objektumokban fenti helyiségek fűtését, világítását, szellőzését, takarítását, 
valamint a térfigyelő rendszer a fenti objektumban használt berendezéseinek 
energiaellátását saját költségvetéséből biztosítja. 

g) megszervezi a kezelő helyen megfigyelést végző állomány szolgálati feladatainak 
ellátását, a műszerek szakszerű kezelését, az ezzel kapcsolatos oktatásokat, képzéseket. 

h) illetéktelen személyek ügyeleti központba való belépését vagy ott tartózkodását 
megakadályozza. 

2. Az Önkormányzat vál lalja, hogy 

a) a térfigye l ő rendszer Közterület-felügyelet Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti 
ügyeleti központjában elhelyezett eszközei számára megfelelő nagyságú helyiséget 
bocsát rendelkezésére . Itt biztosítja a műszaki berendezések és tartozékaik elhelyezését, 
továbbá a rendszert kezelő személyzetet, munkavégzésének feltételeit, az egészséget 
nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést . 



b) a Közterület-felügyelet ügyeleti központjában a rendszer üzemeltetéséhez szükséges 
helyiségek fűtését, világítását, szellőzését, takarítását, valamint a térfigyelő rendszer a 
fenti objektumban használt berendezéseinek energiaellátását saját költségvetéséből 

biztosítja; 

e) illetéktelen személyek ügyeleti központba való belépését vagy ott tartózkodását 
megakadályozza; 

d) tárgyévi költségvetési forrásai keretei között a térfigyelő rendszer eszközeinek és 
berendezéseinek fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, esetleges szándékos, avagy 
gondatlan rongálódási költségeit - az 1. pont szerint i kivételekke l - finanszírozza. Ennek 
érdekében szerződést köt a kültéri egységek szükséges áramellátására, valamint fedezi 
azok áram-, illetőleg esetleges bérleti díjait. A szándékos vagy gondatlan rongálásra 
vonatkozó költségfinanszírozási kötelezettség nem vonatkozik a rendőrségi 

objektumokban elhelyezett eszközökre; 

e) megszervezi a kezelő helyen megfigyelést végző állomány szolgálati feladatainak 
ellátását, a műszerek szakszerű kezelését, az ezzel kapcsolatos oktatásokat, képzéseket; 

f) a kamerarendszer üzemeltetéséről gondoskodik, az adatkezelés során a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartja; 

g) a térfigyelő rendszer folyamatos és zavartalan működése céljából karba ntartási és javítási 
szerződést köt olyan kivitelezővel, aki vállalja a soron kívül i hibaelhárítást; 

h) az érintett kamerák felügyeletét a Közterület-felügyelet munkatársa i álta l folyamatosan 
ellátja, indokolt esetben a rendőrség részére haladéktalanul jelzést küld; 

a) a rendőrségtől érkező adattovábbítási kérelemben foglaltaknak a lehető legrövidebb időn 
belül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott időtartam alatt eleget tesz. 

3. Felek vállalják, hogy együttműködésük során törekszenek a bűnmege l őzésre, a bűnfelderítés 
és a bűnüldözés hatékonyságának növelésére. 

4. A felek vállalják továbbá, hogy tevékenységük ellátása során az adatvédelmi előírások 

teljeskörű betartásával járnak el. 

IV. Záró rendelkezések 

5. Jelen megállapodást felek általi aláírás napján lép hatályba, időbeli hatálya határozatlan időre 

szól. 

6. A megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, 30 napos 

felmondási idővel jogosult felmondani. 

7. Súlyos szerződésszegés esetén felek azonnali hatállya l jogosultak a megállapodást a másik 
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. 



8. A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá . 

Nyíregyháza, 2018. május 

Farkas József r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőr-főkapitány 

Jogi ellenjegyzés: 

Nyíregyháza, 2018. „„„„„„„„„ „ hó „„ „. nap 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Nyíregyháza, 2018. „„„„„„„„hó „„„„„nap 

Nyíregyháza, 2018. május 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Jogi ellenjegyzés: 

Nyíregyháza, 2018. „„„„„„„„ hó .„„„„ nap 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Nyíregyháza, 2018. „„„„„„„ hó „„„„„„ nap 



Melléklet a megállapodáshoz: 

A közterület-felügyelet ügyeleti központjában és a TIK-ben is látható kamerák: 

1 Nyíregyháza Arpád út 4-6.sz. 
2 Nyíregyháza Árpár 49 előtt 
3 Nyíregyháza Bocskai út - Család út kereszteződés A 
4 Nyíregyháza Bocskai út - Család út kereszteződés B 
5 Nyíregyháza Bocskai út - Család út kereszteződés C 
6 Nyíregyháza Bocskai út - Család út kereszteződés D 
7 Nyíregyháza Bottyán út 1.sz. A 
8 Nyíregyháza Bottyán út 1.sz. B 
9 Nyíregyháza Bujtosi tópart A 
10 Nyíregyháza Bujtosi tópart B 
11 Nyíregyháza Búza tér 2sz.(Nox,Unicum) A 
12 Nyíregyháza Búza tér 2sz.(Nox,Unicum) B 
13 Nyíregyháza Dália út vége buszforduló A 
14 Nyíregyháza Dália út vége buszforduló B 
15 Nyíregyháza Debreceni út - Váci Mihály út kereszteződés A 
16 Nyíregyháza Debreceni út - Váci Mihály út kereszteződés B 
17 Nyíregyháza Debreceni út - Váci Mihály út kereszteződés C 
18 Nyíregyháza Debreceni út - Váci Mihály út kereszteződés D 
19 Nyíregyháza Dob utca A 
20 Nyíregyháza Dob utca B 
21 Nyíregyháza Fazekas János tér Móra Ferenc isk. tornaterme 
22 Nyíregyháza Fazekas János tér 15 A 
23 Nyíregyháza Fazekas János tér 15 B 
24 Nyíregyháza Fazekas János tér 15 C 
25 Nyíregyháza Fazekas János tér 24 A 
26 Nyíregyháza Fazekas János tér 24 B 
27 Nyíregyháza Fazekas János tér 24 C 
28 Nyíregyháza Fazekas János tér 24 D 
29 Nyíregyháza Fazekas János tér 7 A 
30 Nyíregyháza Fazekas János tér 7 B 
31 Nyíregyháza Fazekas János tér 7 C 
32 Nyíregyháza Garibaldi utca 43. A 
33 Nyíregyháza Garibaldi utca 43. B 
34 Nyíregyháza Garibaldi utca 43. C 
35 Nyíregyháza Hősök Tere sarok 
36 Nyíregyháza Hősök tere 9. 
37 Nyíregyháza Huszár tér Y kereszteződés A 
38 Nyíregyháza Huszár tér Y kereszteződés B 
39 Nyíregyháza Huszár tér Y kereszteződés C 
40 Nyíregyháza Huszár téri ABC 
41 Nyíregyháza Korányi út - Kosbor utca körforgalom 
42 Nyíregyháza Korányi út- Eperjes út Sarok 
43 Nyíregyháza Korányi út- Ferenc körút Sarok 
44 Nyíregyháza Korányi út-temető bejárat 
45 Nyíregyháza Lobogó út 1-11 A 
46 Nyíregyháza Lobogó út 1-11 B 



47 Nyíregyháza Lobogó út 1-11 C 

48 Nyíregyháza Móricz Zsigmond úti aluljáró bejárat Huszár tér felől 

49 Nyíregyháza Móricz Zsigmond úti aluljáró bejárat Simai út felől 

50 Nyíregyháza Móricz Zsigmond út-Simai út sarok A 

51 Nyíregyháza Móricz Zsigmond út-Simai út sarok B 

52 Nyíregyháza Móricz Zsigmond út-Simai út sarok C 

53 Nyíregyháza Móricz Zsigmond út-Simai út sarok D 

54 Nyíregyháza Orgona út vastelep előtt A 
55 Nyíregyháza Orgona út vastelep előtt B 

56 Nyíregyháza Orgona-Gyöngyvirág utca sarok A 

57 Nyíregyháza Orgona-Gyöngyvirág utca sarok B 

58 Nyíregyháza Ószőlő utca - Csaló köz A 

59 Nyíregyháza Ószőlő utca - Csaló köz B 

60 Nyíregyháza ószőlő-Etel Köz sarok A 
61 Nyíregyháza Ószőlő-Etel Köz sarok B 

62 Nyíregyháza Rákóczi út- Búza tér Sarok A 

63 Nyíregyháza Rákóczi út- Búza tér Sarok B 

64 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út sarok A 
65 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út sarok B 
66 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út sarok C 
67 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út sarok D 
68 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út Sarok E 
69 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út Sarok F 
70 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út Sarok G 

71 Nyíregyháza Rákóczi út-Kossuth út Sarok H 
72 Nyíregyháza Sóstói út Tölgyes Panzió 
73 Nyíregyháza Sóstói út-Ferenc krt sarok 
74 Nyíregyháza Tas utca- Ószőlő sarok A 
75 Nyíregyháza Tas utca- ószőlő sarok B 
76 Nyíregyháza Toldi út 66.sz. A 
77 Nyíregyháza Toldi út 66.sz. B 
78 Nyíregyháza Toldi út 68.sz. A 
79 Nyíregyháza Toldi út 68.sz. B 
80 Nyíregyháza Toldi út-Lehel út sarok A 
81 Nyíregyháza Toldi út-Lehel út sarok B 
82 Nyíregyháza Ungvár stny fedett rész 
83 Nyíregyháza Ungvár stny 1.sz 
84 Nyíregyháza Vécsei-Deák Ferenc út sarok A 
85 Nyíregyháza Vécsei-Deák Ferenc út sarok B 
86 Nyíregyháza Vécsei-Toldi út sarok A 
87 Nyíregyháza Vécsei-Toldi út sarok B 
88 Nyíregyháza Viola út 11 . A 
89 Nyíregyháza Viola út 11 . B 
90 Nyíregyháza Viola út 21. A 
91 Nyíregyháza Viola út 21. B 
92 Nyíregyháza Viola út 33. 



Csak az TIK-ben illetve az Érkerti Rendőrőrsön látható kamerák: 

1 Nyíregyháza Állomás tér 1, Vasútállomás főbejárat 

2 Nyíregyháza Állomás tér 1, Vasútállomás 1. peron 

3 Nyíregyháza Állomás tér 1, Vasútállomás várócsarnok 

4 Nyíregyháza Arany János utca- Állomás tér 

5 Nyíregyháza Arany János utca- Szarvas utca 

6 Nyíregyháza Petőfi út - Gomba üzletsor 

7 Nyíregyháza Rákóczi utca- Árok utca 

8 Nyíregyháza Rákóczi utca 24, Piaccsarnok 

9 Nyíregyháza Széchenyi u. Autóbusz pályaudvar 
10 Nyíregyháza Széchenyi u. 41, Autóbusz pályaudvar, közepe 


