
30.sz. melléklet 
Biztonsági kamerák működtetése 

 
Az utasok és az autóbuszvezetők biztonsága, az autóbusz épségének megóvása, valamint az 
ezek ellen irányuló cselekmények megelőzése érdekében a Szolgáltató által biztosított 
autóbuszokat a 6. sz. melléklet vonatkozó pontja szerinti biztonsági kamera rendszerrel kell 
felszerelni. 
A Megrendelő által biztosított 25 db Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbusz 
kamera rendszerrel felszerelésre került, azonban átadáskori állapotukban a képek rögzítésére 
nem alkalmasak. Szolgáltató feladata, hogy a Megrendelővel egyeztett módon és ráfordítással 
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeknél az autóbuszoknál is biztosítottá váljon 
a biztonsági kamera rendszer felvételeinek rögzítése. 
 
1. Üzemeltetés 
 
A rendszert Szolgáltató köteles a szolgáltatás teljes időtartama alatt a mindenkori 
jogszabályoknak megfelelően, kiemelten a 2012. évi XLI. törvény, valamint a 2011. évi CXII. 
törvény előírásai szerint üzemeltetni. 
 
Szolgáltatónak gondoskodnia kell róla, hogy az autóbuszon rögzített felvételeket csak az arra 
jogosultak tudják az autóbuszból kinyerni, illetve megtekinteni. Ennek érdekében a rögzítő 
eszközt vandálbiztos, csak speciális kulccsal hozzáférhető tárolóban szabad elhelyezni, és a 
rögzített adatokat kódolt formában kell tárolni. 
 
A rendszer üzemeltetéséért és a jogszabályi előírások betartásáért Szolgáltató visel minden 
felelősséget. 
 
2. A biztonsági kamera rendszer funkciói  
 
A biztonsági kamera rendszernek rendelkeznie kell ellenőrzési és irányítási rendszerrel. A lenti 
funkciókat Szolgáltatónak a kiértékelő szoftver vagy egyéb szoftver segítségével kell tudnia 
biztosítani.  
 elindítás/megállítás, szüneteltetés, gyors előre és visszatekerés, 
 tetszőleges számú kamera felvételének visszanézhetősége, illetve archívum készítése a 
lehető legjobb minőségben, 
  a felvétel minőségi paramétereinek ellenőrzése, 
 a rendszer adminisztrációja, 
  legalább másodperc pontosságú időadatok, járműsebesség és forgalmi rendszám 
megjelenítése a felvételhez csatolva, 
  a hatóságok felé a rögzített adatok átadására alkalmas állományt készíteni a 
jogszabályoknak megfelelően, 
  állományt készíteni a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. A felvételek kezelése 
 
Olyan esemény bekövetkezése esetén, amellyel kapcsolatban a biztonsági kamerák felvételei 
felhasználhatóak az esemény rekonstruálásának céljából - ideértve, de nem kizárólag: 
közlekedési baleset, utasbaleset, szabálysértés és bűncselekmény, utaspanasz - Szolgáltató 
köteles a vonatkozó felvételeket a 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint archiválni, illetve 
az esemény rekonstrukciójának céljából a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezésére 
bocsátani kérelmező részére. 
 
Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen haladéktalanul értesítik egymást, amint a felvételek 
megőrzésének szükségessé tevő eseményről értesülnek. A felvételek bármilyen jellegű 
publikálása csak a Megrendelő és a Szolgáltató egyetértésében, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történhet.  
 
4. Üzembiztonság 
A rendszer üzembiztonságáért és rendelkezésre állásáért Szolgáltató a felelős. Bármilyen 
esetben, amikor a rendszer működésképtelensége feltárásra kerül, Szolgáltató a Szerződés 
vonatkozó pontja szerinti kötbérfizetésre kötelezett. 
 


