
Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje 

Vagyonvédelmi törvény 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
31. §-a a következőképp rendelkezik: 

- fő szabály szerint a magánterületen (pl. magánépületekben, üzletekben, irodákban) készült kamerás felvételeket  3 
munkanap elteltével törölni kell, 

- kivételt képez ez alól, ha legalább 2.000.000 Ft értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, 
kezelése és szállítása érdekében, vagy nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 
védelme érdekében, tömegközlekedési eszköz megállóhelyén terrorcselekmény vagy közveszélyokozás megelőzése 
érdekében tárolják a felvételeket, 

- 60 napig tárolható  egyes pénzügyi szervezetek közönség számára nyilvános magánterületein készült felvétel. 

Társasházak, lakásszövetkezetek 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25.§-a rendelkezik a kamerás megfigyelőrendszerekről, míg a 
lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. §-a. 

A közös tulajdonban álló épületrészeken a felvételeket mindkét jogszabály szerint 15 napig lehet megőrizni. 

Személyszállító eszközök 

Busz, trolibusz, vonat állomásán, megállójában, a hajó és komp kikötőjében a járművek belterében 16 napig lehet a 
felvételeket megőrizni. 

Erről a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 8. §-a rendelkezik. 

Ahogy feljebb írtam, közveszélyokozás vagy terrorcselekmény megelőzése érdekében 30 napig is tárolhatók a 
felvételek. 

Rendőrség és közterület-felügyelet 

A rendőrség közterületen készíthet felvételeket, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §-a rendelkezései 
szerint. 

Felhasználás hiányában a rendőri intézkedésről készített felvétel 30 napig, közbiztonsági, bűnmegelőzési és 
bűnüldözési célból telepített kamera esetén öt munkanapig, határátkelő ellenőrzésekor három munkanapig tárolható. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. §-a alapján a felügyelet a felügyelő intézkedéséről készült 
felvételt 30 nap, a közbiztonsági-bűnmegelőzési kamera felvételét nyolc nap elteltével köteles törölni. 

Kiemelkedően fontos létesítmények őrzése 

Állambiztonság, honvédelem szempontjából fontos létesítmény, repülőtér, nukleáris, tűz- és egyéb veszélyes anyag 
védelme, közműrendszer, kiemelt nemzeti érték, postai, távközlési és más kiemelten fontos létesítmények védelmét 
fegyveres őrséggel is lehet biztosítani – rendőrségi engedély birtokában. A fegyveres biztonsági őr a közterületet is 
érintő megfigyelőrendszer felvételeit 3 nap, egyéb esetben 60 nap elteltével  törli. Erről a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 9/A. §-a rendelkezik. 

Sportrendezvényen 
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A sportról szóló 2004. évi I. törvény 74. §-a szerint a rendezvény szervezője a rendezvény helyszínén és a 
közterületen készített felvételeket 72 órán belül köteles rögzíteni, kivéve, ha a rendőrség legfeljebb 30 napos tárolásra 
szólít fel. 

A fent leirtakata az adatvedelmiszakerto.hu oldalról használtuk fel. 
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