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Szám: 08040-129/5-1/2019.Emü. …… sz. példány. 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött  

 egyrészről: Jánossomorja Város Önkormányzata  

  (képviseli: Lőrincz György polgármester,  

  székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.)  

  a továbbiakban: Önkormányzat,  

 

 

 másrészről: Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság  

  (képviseli: Barna Árpád r. alezredes, kapitányságvezető,  

  székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 8.)  

  a továbbiakban: Rendőrkapitányság 

 (a továbbiakban együtt: Felek) 

 

 

között térfigyelő rendszer üzemeltetése tárgyában, alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételek mellett: 

 

 

Az együttműködési megállapodás tárgya és célja 

 

1. Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2018. december 11. napján együttműködési 

megállapodás jön létre Jánossomorja Város területén üzembe helyezett közterületi 

térfigyelő kamerarendszer (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) üzemeltetése tárgyában.  

 

2. 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 rendszert építtetett ki. 

 

3. Az önkormányzati tulajdont képező térfigyelő rendszer 25 db kamerából, 30 db átjátszó 

állomásból, egy rögzítő-és szerverközpontból áll, amelyek részletezése a megállapodás 

mellékletében történik. 

 

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a térfigyelő rendszer megfelel a hatályos magyar 

szabványoknak és a beruházás során megszerezte a szükséges hatósági- és egyéb 

engedélyeket.  

 

5. A hatályos jogszabályok alapján a térfelügyelet végzésére, illetőleg a kamerák 

üzemeltetésére és kezelésére a rendőrség jogosult. A Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 42. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A 
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képfelvevő elhelyezési és üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat és az 

illetékes rendőrkapitányság az e törvényben meghatározott keretek között megállapodást 

köthet.”  

 

6. Élve a törvényi felhatalmazással a Felek megállapodnak abban, hogy a térfigyelő 

rendszert, annak kameráit, a hozzájuk tartozó jeltovábbító eszközöket, valamint a rögzítő- 

és szerverközpontot egységes rendszerként kezelik, és azt közösen üzemeltetik a 7. és 8. 

pontokban részletezett megosztás szerint.  

 

7. Az Önkormányzat vállalja az alábbiakat: 

a) A kivitelezőtől történő átvételt követően - térítésmentesen - a Rendőrkapitányság 

használatába adja rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a térfigyelő 

rendszert, az 1. számú mellékletben részletezett, a rendszer működéséhez szükséges 

eszközöket és berendezéseket, dokumentációkat (műszaki leírás, gépkönyv, hálózati 

törzskönyv, beállítási leírások, valamint az üzemviteli és kezelési utasítások.).  

A műszaki átadás Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

határozata alapján, a jelen pontban meghatározott tartalommal történik. 

b) Szavatolja, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott eszközök kizárólagos 

tulajdonát képezik, azokon másnak használati, birtokba vételi joga nincs.  

c) A térfigyelő rendszer átadott eszközeinek és berendezéseinek fenntartási, üzemeltetési, 

karbantartási, esetleges szándékos, avagy gondatlan rongálódási költségeit az 

Önkormányzat saját költségvetése terhére finanszírozza. Ennek érdekében szerződést 

köt a kültéri egységek áramellátására, valamint fedezi azok áram-, illetőleg bérleti 

díjait. A szándékos vagy gondatlan rongálásra vonatkozó költségfinanszírozási 

kötelezettség nem vonatkozik a rendőrségi objektumokban elhelyezett eszközökre. 

d) A térfigyelő rendszer folyamatos és zavartalan működése céljából karbantartási és 

javítási szerződést köt olyan kivitelezővel, aki vállalja a soron kívüli hibaelhárítást. A 

karbantartási szerződés lényeges elemeiről a Rendőrkapitányságot tájékoztatja. A 

szükségessé váló javításokat, felújításokat, amortizációs cseréket saját költségén 

elvégezteti, valamint gondoskodik a garanciális javítások elvégeztetéséről.  

e) A megfigyelt területeken az előírt tájékoztató táblákat elhelyezi és ezek 

karbantartásáról, pótlásáról gondoskodik.  

 

8. A Rendőrkapitányság vállalja az alábbiakat: 

a) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározottak szerint ellátja a térfigyelő 

rendszer adatkezelői feladatait. Ennek keretében gondoskodik az adatkezelési 

nyilvántartásba történő bejelentésről, illetőleg az adatkezelési előírások maradéktalan 

érvényesüléséről. Az Rtv.-ben meghatározottak szerint - az Infotv.-vel összhangban - 

gondoskodik a közvetített képeken, illetőleg a felvételeken szereplő személyes adatok 

kezeléséről, felhasználásáról, továbbításáról, illetőleg törléséről, illetőleg biztosítja az 

érintett személyek jogainak gyakorlását. 
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b) A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos munkafolyamatokat, így különösen a rendszer 

által rögzített felvételek nyilvántartását, időszakos törlését, az azokhoz való hozzáférés 

módját, az adatszolgáltatás rendjét, valamint a központi kezelő helyiségbe történő 

belépés és tartózkodás szabályait és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság Tevékenységirányítási Központ felé történő jelzésadás rendjét közjogi 

szervezetszabályozó eszközzel (intézkedés) szabályozza. 

c) Megszervezi a kezelőhelyen megfigyelést végző állomány szolgálati feladatainak 

ellátását, a műszerek szakszerű kezelését, az ezzel kapcsolatos oktatásokat, 

képzéseket.  

d) Biztosítja a képfelvevő rögzítő rendszer képernyőnek figyelemmel kísérését, valamint 

a jogsértésre utaló magatartás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtételét. 

e) A kezelőhelyiségbe illetéktelen személyek belépését vagy ott tartózkodását 

megakadályozza.  

f) Az önkormányzattal egyeztetett módon lehetővé teszi a térfigyelő rendszer 

önkormányzati tulajdonú eszközeinek leltározásával, karbantartásával, javításával 

kapcsolatos feladatok ellátását. 

g) A berendezések meghibásodásáról soron kívül tájékoztatja az Önkormányzat által 

kijelölt kapcsolattartó személyt, valamint a karbantartásért felelős céget és biztosítja a 

karbantartást, javítást végző személy részére a tevékenységéhez szükséges feltételeket. 

h) Az átadott eszközöket, berendezéseket kizárólag a térfigyelő rendszer működésével 

összefüggésben, rendeltetésszerűen használja fel.  

9. Egyéb rendelkezések, illetőleg az Önkormányzat és a Kapitányság közös vállalásai: 

a) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 

törvény alapján a polgárőrség - szakmai felkészítést követően - közreműködhet a 

kamerarendszer által továbbított képek megfigyelésében. A közreműködés során 

észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a 

kapitányságot, és a képfelvevő eszközök kezelése során köteles betartani a 

kapitányság által kialakított szervezési technikai és egyéb adatbiztonsági feltételeket.  

b) A kamerás közterületi térfigyelő rendszer az Önkormányzat és a Kapitányság közös 

szándéka alapján - jelen megállapodás keretei között - továbbfejleszthető, további 

kamerák helyezhetők ki, illetőleg az eszközök modernizálhatók. Ennek során új 

megállapodás, illetőleg jelen megállapodás kiegészítése nem szükséges, az új 

eszközök, illetőleg régi amortizálódott, elromlott eszközök tételes átadás-átvétele 

írásos jegyzőkönyvben rögzíthető. 

c) A felek évente egy alkalommal kölcsönösen értékelik a kamerás közterületi térfigyelő 

rendszer működtetésének tapasztalatait, elemzik a továbbfejlesztés, bővítés 

lehetőségét és megállapodnak az üzemeltetés feltételeiben. Az önkormányzat 

szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a település térfigyelő-kamera rendszerét 

szükség szerint, a lehetőségekhez mérten folyamatosan bővíti. 

d) Felek az üzemeltetés egyéb kérdéseiben való kapcsolattartásra a Rendőrkapitányság 

részéről a kapitányságvezetőt, az Önkormányzat részéről a polgármestert jelölik ki. 
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Záró rendelkezések 

 

10. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, azt bármelyik fél jogosult a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal minden év január 1-i hatállyal felmondani úgy, hogy a 

felmondás az azt megelőző tárgyév június 30-ig az érintett félhez megérkezzen. A 

megállapodás módosítása kizárólag írásban, a felek megegyezésével történhet.  

 

11. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 

Mosonmagyaróvár, 2019. június 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 Lőrincz György Barna Árpád r. alezredes 

 polgármester kapitányságvezető 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság 

 képviseletében képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 2 példányban 

Kapják:  1. sz. példány: Jánossomorja Város Önkormányzata 

 2. sz. példány: Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság  

Ügyintéző:  Székely József r. alezredes (Tel: 96/520-000/40-64)  
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1. számú melléklet 
 

Az elkészült rendszer műszaki elemei: 

 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Geovision IP kamera GV BL2702-3V 3 

Geovision IP kamera GV-BX3400 1 

Geovision IP kamera GV-BL2510 3 

Geovision IP kamera GV-BX2400 15 

Geovision IP kamera GV-BX130X 1 

  

 

 

A kihelyezett kamerák pozíciói: 

 

Ssz. Kamerák Északi szélesség Keleti hosszúság  

1. GV BL2702-3V 47,789321 17,142965 Rákóczi Ady utca 

2. GV BL2702-3V 47,787725 17,134274 Féltoronyi utca 

3. GV BL2702-3V 47,780881 17,121121 Örs 

4 GV BX2400 47.795430 17.147876 Avanti kút 

5 GV BX2400 47.782767 17.148307 Csorna kivezető 

6 GV BX2400 47.788638 17.143831 Péteri Ovoda 

7 GV BX2400 47.786611 17.138553 Vasúti átjáró 1 

8 GV BX2400 47.781036 17.119028 Somorja játszótér 

9 GV BX2400 47.784738 17.133045 Galéria 

10 GV BX2400 47.777831 17.106891 Andaui út 

11 GV BX2400 47.785170 17.135537 könyvtár 

12 GV BX2400 47.791069 17.139898 Péteri Játszótér 

13 GV BX2400 47.785890 17.128044 Temető 

14 GV BX2400 47.788151 17.137611 Malom 

15 GV BX2400 47.780517 17.138589 Rekultív telep 

16 GV BX2400 47.778902 17.113156 Szent István szobor 

17 GV BX2400 47.784440 17.134018 Iskola 

18 GV BX2400 47.777131 17.109600 Somorja templom 

19 GV BX 3400 47.783439 17.129233 Dózsa Gy. u. 

20 GV BL 2510 47.784198 17.133325 Uszoda köz 

21 GV BL 2510 47.790892 17.149780 Csaszarret kivezető 

22 GV BL 2510 47.782576 17.140893 vasúti átjáró 2 

23 GV BX130X 47.792882 17.125918 varbalogi út 
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SPECIFIKÁCIÓ GV 2702-3V 

• 1/2.8" Progresszív CMOS, Day/Night LowLux, ONVIF 

• Dual stream H.265, H.264 vagy MJPEG 

• 2,8-12mm / 6-50mm varifokális optika 

• 12db IR LED - 40-60 méterig 

• Varifokális P-Írisz optika 

• 1536p / 1944p - 30 fps 

• IK10 vandálbiztos ház 

• 3D DNR, Defog, BLC 

• Micro SD foglalat 

• 2 irányú audió 

• Vandálbiztos 

• 12VDC/PoE 

• 12,6 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKÁCIÓ GV BX2400/BX3400 

• 1/3” Prog. Scan CMOS, Day&Night (ICR), WDR 

• Érzékenység: színes 0,15 Lux (0,08 LowLux) 

• H.264, MJPEG duál kodek 

• G.711 és AAC audio kodek 

• 1 be- és 1 kimenet, külső Wi-Fi antenna opció 

• TV kimenet (BNC) és 10/100 Ethernet 

• Beépített microSD slot és mini USB 

• 12V DC / PoE 

• 9,5W 

• BX2400 2MP 

• BX3400 3MP 
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Szerver 

 

A rögzítő szerver egy geovision pc kártya, mely a Jánossomorja rendőrőrs épületében van 

elhelyezve egy számítógépbe. A számítógép konfigurációja a következő: 
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Átjátszó állomás 

 

Jánossomorja területén a mikrohullámú hálózaton keresztül kerülnek az adatok a szerverhez. 

Az adtok továbbításához a hálózati struktúra a következő: 

 

3 db átjátszó állomás került kialakításra. Fő átjátszó állomás a mobiltorony a rendőrség 

területén. 3 db vevőt tartalmaz. A somorjai templomba, és a maolom épület tetejére egy adó 

és egy vevő került felszerelésre. Minden végponton egy adó van felszerelve.  

 

 
Összesítő 

Megnevezés Mennyiség 

Mobiltorony 3 db 

Malom  2 db 

Somorja templom 2 db 

Végpontok (kameráknál) 23 db 

.  

Összesen 30 db 

 

 

Az adó, és a vevő típusa: UBNT M5 mikrohullámú átjátszó 

 

 

 


