
 

TÁJÉKOZTATÁS 

(térfigyelő rendszer működéséről) 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Zalakomár településen az 

alábbiak szerint működik: 

 

A Térfigyelő Rendszer összesen 30 db kamerából áll. A működtetés célja a közbiztonság 

növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a Térfigyelő rendszer által lefedett 

területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának 

segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, 

a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása. 

A kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a 

megfigyelt közterület): 

 

1. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca mezőgazdasági bolt 

2. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, IV. Béla utca 

3. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Árpád utca rendőrőrs 

4. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Árpád utca rendőrőrs II. 

5. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Hunyadi utca kereszt (fix) 

6. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Hunyadi utca kereszt (dome) 

7. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca kultúrház I. 

8. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca kultúrház II. 

9. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca kultúrház III. 

10. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca kultúrház IV. 

11. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Hunyadi utca  

12. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca-Kossuth utca-7-es főút kereszteződés 

13. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca 7-es főút 

14. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca- Önkormányzati Hivatal  

15. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Fő utca tekepálya 

16. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca-Széchenyi utca kereszteződés 

17. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Hunyadi utca kereszt (dome) 

18. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca focipálya 

19. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Árpád utca Balatonmagyaród felé vezető út 

20. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca focipálya, vasúti átjáró 

21. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Árpád utca Zalakaros felé vezető út 

22. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca mezőgazdasági bolt II. 

23. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Rákóczi utca Galambok felé vezető út 

24. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca 7-es főút Balaton felé 

25. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Petőfi utca 7-es főút Nagykanizsa felé 

26. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Hunyadi utca szárító üzem 

27. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca Önkormányzati Hivatal udvara I. 

28. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca Önkormányzati Hivatal udvara II. 

29. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca Önkormányzati Hivatal udvara III. 

30. kamera megfigyelt terület: Zalakomár, Tavasz utca Önkormányzati Hivatal udvara IV. 

 

 



Az üzemeltetést Zalakomár Nagyközség Önkormányzata végzi a Nagykanizsai 

Rendőrkapitánysággal együttműködve. Ennek megfelelően a megfigyelő központ Zalakomár, 

Tavasz u. 13. szám alatt található.  

 

A rendszer használata a rendőrségről szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az ezek 

rendelkezései alapján a jegyző által kiadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.  

 

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, 

rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére 

használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.  

 

A rögzített felvételt (személyről, intézkedés vagy eljárás szempontjából lényeges 

környezetről, körülményről, tárgyról) cselekmény, intézkedés, eljárás esetén a rögzítést 

követő harminc nap elteltével, egyéb esetben (közterületen, közbiztonsági, illetve 

bűnmegelőzési célból készített felvételek) nyolc nap elteltével haladéktalanul törlésre kerül.  

 

Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az 

adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. A szabályzat I. 

számú melléklete tartalmazza a Kérelmet „a zalakomári Térfigyelő rendszer adatkezelésével 

összefüggő adattovábbítás iránt”. 

Szabálysértés eljárásban, büntetőügyben, közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság 

megkeresésére a rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az 

eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt és a felvétel 

megkérésére felhatalmazást adó jogszabályi hivatkozást 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 felvételrészlet a részére továbbításra kerüljön, 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. Amennyiben a rendszer működésével, működtetésével 

kapcsolatban bárkinek kérdései vannak, azokat a Közös Önkormányzati Hivatalnak írásban 

megküldheti, és ezeket a jegyző írásban részletesen megválaszolja.  

 

 



Zalakomár, 2017. október 20. 

 

 

                                      Csárdi Tamás 

                                      polgármester 

 

 


