
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1 

a közterületi térfigyel ő rendszerr ől 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Hatvan Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, 7. § 
(3) bekezdésében valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 
figyelembe vételével, illetve azzal összhangban a következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya Hatvan város közigazgatási területére terjed ki. 
 
2. § (1) Az Önkormányzat a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen 

magatartások kiszűrése, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság 
biztonságérzetének növelése céljából Hatvan város területén közterületi térfigyelő rendszert ( 
továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet. 

(2) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a 
közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 

 
3. §2 A térfigyelő rendszert a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati 

Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: Rendészeti Osztály) üzemelteti és kezeli. 
 

4. §3 A Rendészeti Osztály a térfigyelő rendszer kezelésére – az azzal készített álló- és 
mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a 
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre – kizárólag a közterület-felügyeletről 
szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az ezen jogszabályok alapján a 
jegyző által kibocsátott Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban, valamint az 
Önkormányzati Rendészeti Osztály Szolgálati Szabályzatában meghatározottak szerint 
jogosult. 

 
5. § A képfelvevők helyét valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek 

meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 
 
6. § E rendelet 2011. december 17-én lép hatályba. 

 
Hatvan, 2011. december 15. 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 

                                                 
1 A 12/2015. (V. 1.), 40/2015. (XI. 27.), 34/2017. (XII. 1.), 4/2018. (I. 26.), 19/2018. (IV. 27.), 27/2018. (VI. 
28.), 37/2018. (XI. 30.), 28/2019. (IX. 27.), 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletekkel módosított 
egységes szerkezet. 
2 Módosította: 12/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. május 4-től. 
3 Módosította: 12/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. május 4-től. 



1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez1 
 

Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  
 
1. kamera  
Telepítési hely:  Grassalkovich út - Balassi B. út keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Balassi B. út - Iskola út - Grassalkovich út 
 
2. kamera  
Telepítési hely:  Hatvany Irén utca - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Hatvany I. u. - Mártírok útja 
 
3. kamera  
Telepítési hely:  Grassalkovich út - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Grassalkovich út - Kossuth tér - Grassalkovich kastély - Thurzó utca 
 
4. kamera  
Telepítési hely:  Madách utca - Csaba utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Madách utca - Csaba utca - Mikszáth tér déli része 
 
5. kamera  
Telepítési hely:  Dózsa György tér - Gódor K. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Dózsa tér - Gódor Kálmán utca 
 
6. kamera  
Telepítési hely:  Horváth M. út - Nádasdy T. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Nádasdy T. utca - Dózsa tér 
 
7. kamera  
Telepítési hely:  Vörösmarty tér  
Megfigyelt terület:  Vörösmarty tér - Klapka utca - Bajza utca - Kertész utca 
 
8. kamera  
Telepítési hely:  Horváth M. út 12. szám el őtti közterületi oszlop  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma 
 
9. kamera  
Telepítési hely:  Pázsit utca - Hajós Alfréd utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Pázsit utca - Hajós Alfréd utca és parkoló - 5 sz. Általános Iskola előtti 

tér - Uszoda 
10. kamera  
Telepítési hely:  Rákóczi út - Bajcsy-Zs. út keresztez ődés  (közlekedési 

lámpaoszlopon) 
Megfigyelt terület:  Rákóczi út - Bajcsy Zs. út 
 
11. kamera  
Telepítési hely:  Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca 
 
12. kamera  
Telepítési hely:  Arany J. út - Botond utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Arany J. út - Botond utca 
 

                                                 
1 Módosította: 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. december 17-től. 



 
13. kamera  
Telepítési hely:  Doktay Gy. utca - Csók I. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Doktay Gy. utca - Csók I. utca - Munka utca - kereszteződésben lévő 

tér 
 
14. kamera  
Telepítési hely:  Bercsényi út - Vak Bottyán utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bercsényi út - Vak Bottyán utca - Irinyi János utca 
 
15. kamera  
Telepítési hely:  Mészáros L. út - Szapári utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca 
 
16. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút Újhatvani felüljárójának észak-nyugati oldala  
Megfigyelt terület: Mártírok tere, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. számú főút 

57+200 szelvényének környéke 
17. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút Újhatvani felüljárója alatti gyalogos-kerékpáros  

aluljáró dél-keleti oldala   
Megfigyelt terület: az aluljáró területe 
 
18. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút Újhatvani felüljárója a f őút keleti oldala  
Megfigyelt terület: gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. főút 57+250 szelvényének 
környéke 
 
19. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópontjának 21. f őút fel őli 

behajtójának jobb oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 21. főút 

körforgalmi bevezetőjének környéke 
 
20. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont alatt átvezet ő gyalogos-

kerékpáros aluljáró déli oldala  
Megfigyelt terület: déli aluljáró területe 
 
21. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont alatt átvezet ő gyalogos-

kerékpáros aluljáró északi oldala  
Megfigyelt terület: északi aluljáró területe 
 
22. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont keleti behajtó bal oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, 3. számú főút déli körforgalmi bevezetőjének 

környéke 
23. kamera  
Telepítési hely: 21. számú f őút körforgalomhoz vezet ő szakasz jobb oldala  
Megfigyelt terület: 21. számú főút körforgalomi bevezetőjének környéke 
 
 
 
 



24. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídjára felvezet ő szakaszának keleti 

oldala  
Megfigyelt terület: híd teljes szakasza, a híd alatti parkoló bevezető útja és a 31. főút 

57+550 szelvényének környéke 
 
25. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídja alatti parkoló északi rés ze 
Megfigyelt terület: híd alatti parkoló és a híd alatti parkoló bevezető útja 
 
26. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  északi 

lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd keleti feljárója 
 
27. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  déli lábának 

déli oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső dél-keleti része (Gerber tartó szerkezetű rész) 
 
28. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon d éli lábának 

keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd nyugati feljárója 
 
29. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon é szaki lábának 

északi oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső északi része 
 
30. kamera 
Telepítési hely: Újhatvani Sportpark 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre 

kerül: 
 Y=696112,34  X=258048,32, hrsz.: 1972/2. 
Megfigyelt terület: Sportpark” 
 
31. kamera 
Telepítési hely:  Tabán út 22. 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre 

kerül: 
 Y=698344.72, X=258100.73, hrsz.:  4604/20 Tabán út 22. előtti 

közterület 
Megfigyelt terület: Tabán út 22. szám előtti közterület 
 
32. kamera 
Telepítési hely: Kossuth téri játszótér 
 EOV koordináták: Y: 697743.81    x:258286.81 

GPS koordináták: 19.6831625832    47.6666727447 
33. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délnyugati sark a 
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre 

kerül: 
 Y=697131.57, X=258527.21, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 



 
34. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délkeleti sarka  
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre 

kerül: 
 Y=697176.04, X=258523.00, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
35. kamera 
Telepítési hely:         Hatvany Irén utca 24. szám alatti társasház oldalfala. 
                                 Földrajzi koordinátarendszerben:  
  Szélesség: 47.665404 
  Hosszúság: 19.682081 
  EOV koordinátarendszerben: 
  x: 258145,09 
                                     y: 697663,73 
Megfigyelt terület:     Az ún. tiszti lakótelep környéke, Hatvanas utcai bejárat 
 
36. kamera 
Telepítési hely: Szabadság út 1. szám alatti lépcsőház, épület sarok 
  x=258540.073, y=698177.996, z=117.921 
Megfigyelt terület:   Szabadság út 1-3-5. sz. alatti ingatlan előtti terület 
 
37. kamera 
Telepítési hely: Balassi Bálint út 116. szám előtti iker villanyoszlop (buszmegálló 

mellett) 
 x=259880.930, y= 698061.950, z=119.885 
Megfigyelt terület: Balassi Bálint út a vasúti átjáró irányában 
 
38. kamera 
Telepítési hely: Kastélykert utca 16. szám előtti parkoló végében található lámpaoszlop 
 x= 259149.936, y= 697616.284, z= 118.737 
Megfigyelt terület: Kastélykert utca nagy parkoló 
 
39. kamera 
Telepítési hely: Hatvany Irén utca 10. szám előtti beton villanyoszlop 
 x= 258196.009, y= 697573.499, z= 116.968 
Megfigyelt terület: Hatvany Irén utca nyugati szakasza 
 
40. kamera 
Telepítési hely: Delelő utca vége, utolsó villanyoszlop mellett felállított faoszlop 
 x= 257028.346, y= 699216.046, z= 115.696 
Megfigyelt terület: Delelő utca 
 
41. kamera 
Telepítési hely: Móricz Zsigmond utca 14. szám előtti villanyoszlop 
 x= 257120.579, y= 695259.752, z= 123.510 
Megfigyelt terület: Móricz Zsigmond utca, Legány Ödön utca sarok 
 
42. kamera 
Telepítési hely: Traktor utca 62. szám előtti iker faoszlop 
 x= 257143.991, y= 695938.772, z=124.875 
Megfigyelt terület: Traktor utca, Doktay Gyula utca, Hétvezér utca kereszteződése 
 
 



43. kamera 
Telepítési hely: Kandó Kálmán utca 29. szám előtti villanyoszlop 
   x= 259249.029,y= 696603.485, z= 120.614 
Megfigyelt terület: Kandó Kálmán utca- Irinyi János utca közötti térrész 
   
44. kamera – SIM kártyás  
Telepítési hely: Sóderos út 
 északi szélesség: 47.632718, keleti hosszúság: 19.721734, EOV x= 

254536.07, EOV y = 700673.06 
 
45. kamera 
Telepítési hely: Vas Gereben utcai garázssor 
 északi szélesség: 47.674568, keleti hosszúság: 19.680644, EOV x= 

259163.05, EOV y = 697547.56 
 
46. kamera 
Telepítési hely: Béke úti Coop üzlettel szemben lévő terület 

északi szélesség: 47.659690, keleti hosszúság: 19.655085, EOV 
x=257493.73, EOV y = 695641.19 

   
47. kamera 
Telepítési hely: Bálvány utca – Hajdú utca kereszteződése 

északi szélesség: 47.664658, keleti hosszúság: 19.661137, EOV 
x=258049.61, EOV y = 696091.43 

   
48. kamera 
Telepítési hely: Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződése 

északi szélesség: 47.662866, keleti hosszúság: 19.687634, EOV 
x=257866.32, EOV y = 698083.08 

   
49. kamera 
Telepítési hely: Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződése 

északi szélesség: 47.674108, keleti hosszúság: 19.682873, EOV 
x=259113.27, EOV y = 697715.35 

 


