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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az utóbbi időszakban megnövekedett Dunaföldvár Város közigazgatási területén az illegális 

hulladéklerakás. Az illegális hulladék-elhelyezése elsődleges a külterületen történik. 

 

Az illegális hulladék lerakás minősítésére a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Btk.) és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

tartalmaz rendelkezéséket. 

 

A Btk. 248. § (1) bekezdése szerint, aki 

a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, 

b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet,    

illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Az Sztv. 196. § (1) bekezdése értelmében, aki 

a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési 

eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, 

b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés 

megszüntetéséről nem gondoskodik, 

szabálysértést követ el. 

Az Sztv. 196.§ (2) bekezdése szerint, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül 

lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. 

 

Az illegális hulladék lerakás megelőzése és felderítése érdekében felmerült az igény vadkamera 

kihelyezésére a külterület vonatkozásában. 

 

A vadkamerák elsődleges célja a bűnügyi célú adatkezelés, amely az információs 

önrendelkezési jogról és az infromációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a 

továbbiakban: Infotv.) 3. § 10.a pontja alapján a jogszabályban meghatározott feladat- és 

hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy 

elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen 

eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a 

szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a 

büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények 



végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: 

bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve 

az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy 

történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett 

adatkezelése”  

 

Fenti jogszabályhelyben foglaltakra figyelemmel az elhelyezésre kerülő kamerák feladata a 

megfigyelésbe bevont területeken történő események (bűncselekmények, szabálysértések, 

balesetek, stb.) nyomonkövetése, illetve digitális rögzítése.  

A rögzített kameraképek fontos segítséget nyújtanak a bűnmegelőzésben, az elkövetett 

szabálysértések, illetve bűncselekmények – körülményeinek kivizsgálásában, az ezekkel 

kapcsolatban indított eljárások sikerének biztosításában. 

A kamera által készített képek bizonyító erejűek és a különböző hatósági eljárásokban jól 

használhatóak. 

 

A külterületi elhelyezésre tekintettel a kamerák üzemeltetéséről a mezőőrség gondoskodna. 

A mezőőrök feladatát a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és a mezei őrszolgálatról szóló 15/2019 (XI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. 

 

A Rendelet 5. § (1) a) pontja szerint a mezőőr a működési területén észlelt 

környezetszennyezést, kommunális hulladék-, építési törmelék- és egyéb ipari, vagy 

fertőző anyagok mezőgazdasági művelés alatt álló területekre, közterületekre, útra, 

vízfolyásokba, csatornákba, használatban lévő, vagy használaton kívüli kutakba történő  

lerakását jelzi az önkormányzat felé, valamint az erre irányuló 

cselekményeket  megakadályozza, a természet védelmére vonatkozó  előírások betartását 

ellenőrzi. 
 

A Dunaföldvári Polgárőrség az illegális lerakás megelőzése és felderítése érdekében öt 

vadkamerát adna át Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

használatába és üzemeltetésébe. 

 

A mezőőrség az alábbi GPS helyekre javasolja a vadkamera kihelyezését. A vadkamera mobil 

eszköz, erre tekintettel annak helye módosítható. 

 

A vadkamera által készített képek által a mezőőrség és ezáltal az Önkormányzat adatkezelővé 

válik. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkör Cél 

A megfigyelt területen lévő személy 

képmása, a felvételen látható személy 

tevékenysége, valamint az abból 

esetlegesen az érintettre vonatkozóan 

levonható következtetés 

Jogsértés megelőzése, jogsértés 

észlelése esetén annak elhárításához 

szükséges intézkedések megtétele, az 

elkövetett jogsértések bizonyításának 

elősegítése 

 



Az Infotv. 25/G. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő a tervezett adatkezelés megkezdését 

megelőzően felméri, hogy a tervezett adatkezelés annak körülményeire, így különösen céljára, 

az érintettek körére, az adatkezelési műveletek során alkalmazott technológiára tekintettel 

várhatóan milyen hatásokat fog gyakorolni az érintetteket megillető alapvető jogok 

érvényesülésére (a továbbiakban: adatvédelmi hatásvizsgálat). 

 

A képviselő-testületi döntést követően az Infotv. rendelkezései alapján adatvédelmi 

hatásvizsgálatot kell elvégezni, ezt követően annak eredménye figyelembe vételével kerülhet 

sor a vadkamerák kihelyezésére és ezáltal az adatkezelésre. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt. 

 

Dunaföldvár, 2020.szeptember 7. 

 

         Horváth Zsolt sk. 
            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a „Dunaföldvári Polgárőrség” Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, 

Önvédelmi Egyesülettől öt vadkamerát használatba, üzemeltetésre átveszi.  

2. megállapítja, hogy a vadkamerákkal kapcsolatos feladatokat a mezőőrség fogja ellátni. 

3. az 1. pont szerinti vadkamerákat mezőőrök mérlegelése alapján a következő 

helyszíneken helyezi el 

a. 46°47’8.28”18°55’51.62”153.5240 

b. 46°47’43.66”18°56’35.32”166.8020  

c. 46°47’32.54”18°52’28.95”160.4710  

d. 46°47’11.38”18°54’2.57”158.2530  

e. 46°46’41.43”18°54’42.26”157.8110  

f. 46°45’45.22”18°45.83”175.7030  

g. 46°45’45.13”18°53’45.66”177.6670 

h. 46°47’49.38”18°53’54.48”161.2850  

i. 46°47’32.73”18°52’28.91”157.2180 

j. 46°49’16.27”18°52’15.31”169.8070 

k. 46°48’59.99”18°53’3.87”168.2150 

l. 46°51’6.23”18°52’57.75”167.9330 

m. 46°51’29.55”18°54’9.71”165.5180 

n. 46°51’4.05”18°52’51.50”164.5230 

o. 46°51’4.04”18°52’51.68”163.6090 

p. 46°45’45.20”18°53’49.36”172.7770 

q. 46°46’39.47”18°54’52.35”157.7050 

r. 46°48’55.62”18°53’7.95”166.4480 

s. 46°48’30.71”18°53’18.25”176.5600  

4. a vadkamerák üzemeltetésével összefüggő költségekre a 2020. évi költségvetés dologi 

kiadások terhére biztosít forrást. 

5.  felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.  

  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 


