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SZABÁLYZAT AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERREL 

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓAN 

(a továbbiakban: „Szabályzat”) 

 

1. Általános rendelkezések 
 

Az Ökológiai Kutatóközpont., mint adatkezelő (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 29., képviseli: 
Dr. Szathmáry Eörs István, főigazgató, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az általa üzemeltetett-, 
illetve tulajdonában álló helyszíneken elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: 
„Kamerarendszer”) üzemeltet.  
Az Adatkezelő elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban, 

ebből fakadóan kiemelten fontosnak tartja, hogy a Kamerarendszerrel összefüggésben 

megvalósuló adatkezelésének részleteit megfelelően szabályozza.  

 

1.1. A Szabályzat célja 
 

A jelen Szabályzat célja egyrészről az, hogy az Adatkezelő által üzembe helyezett 

Kamerarendszer az érintett személyek jogait (ideértve a székhely alkalmazottait, valamint a 

Kamerarendszer általi megfigyeléssel érintett egyéb személyeket, a továbbiakban 

együttesen: „Érintett”) tiszteletben tartva, a jogszerűség és elszámoltathatóság 

követelményének megfelelően működjön, valamint az, hogy az Adatkezelő 

kamerarendszerrel összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

kötelezettségeit szabályozza. A Szabályzat meghatározza az Adatkezelő személyes adatok 

kezelése és védelme körében teendő intézkedéseit, illetve rögzíti a belső adatvédelmi 

eljárásait.  

A Szabályzat által megvalósítani kívánt cél, hogy az Adatkezelő a szervezeti és a szervezetén 

kívüli jogviszonyokban is biztosítsa az alábbi feltételeket: 

 az Adatkezelő székhelyén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi 

szabadságának védelme; 

 az Adatkezelő székhelyén tartózkodó személyek, illetve az Adatkezelő által 

tulajdonolt vagy használt vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem); 

 az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatok védelme, az információk bizalmas 

jellegének, helyességének és integritásának megóvása, épségük védelme; 

 az Adatkezelő tevékenysége során keletkezett személyes adatok védelme;  

 a nemzeti és európai uniós adatvédelmi és adatbiztonsági előírásoknak való 

megfelelés, illetve általános adatbiztonság;   

 a Kamerarendszerben tárolt adatok biztonsága és megfelelő rendelkezésre állása;  

 a kamerák felvételeinek, illetve a kamerákkal kapcsolatosan tárolt adatokat őrző 

helyiségek biztonságának megóvása; 



 

4 

 

 a Kamerarendszerrel összefüggő információk illetéktelen hozzáféréséből és 

felhasználásából eredő hátrányos hatások elkerülése, megszüntetése, és minimális 

nagyságúra való csökkentése; 

 az Adatkezelő székhelyén elkövetett jogsértések, károkozások észlelése, feltárása, 

felderítése, bizonyítékok gyűjtése. 

1.2. A Szabályzat személyi, tárgyi és időbeli hatálya 
 

A jelen Szabályzat személyi hatálya az Adatkezelő Kamerarendszerrel kapcsolatos 

adatkezelésében részt vevő-, illetve abban közreműködő személyekre terjed ki, így 

különösen az Adatkezelő valamennyi munka-, megbízási-, és vállalkozási jogviszonyban 

foglalkoztatott munkatársára, valamint a Kamerarendszer üzemeltetésével és felügyeletével 

megbízott személyzet munkatársaira.  

A jelen Szabályzat rendelkezései alkalmazandóak minden olyan esetre, mely során az 

Adatkezelő megbízása vagy meghatalmazása alapján harmadik személy végez adatkezelést 

vagy adatfeldolgozást az Adatkezelő részére.  

A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

 az Adatkezelő Kamerarendszerében tárolt és kezelt személyes adatokra; 

 az Adatkezelő tulajdonát képező, illetve az Adatkezelő által bérelt Kamerarendszer 

eszközeire;  

 az Adatkezelő székhelyén lévő-, valamint az Adatkezelő megbízásából harmadik 

személy által az Adatkezelőnek, vagy alkalmazottai részére biztosított 

Kamerarendszer eszközeire, ideértve az eszközök és berendezések műszaki 

dokumentációját is;  

 az Adatkezelő Kamerarendszerén és a kamerák által közvetített képmást 

megjelenítő eszközökön futó rendszerprogramokra, programokra. 

Az Adatkezelő jelen Szabályzat felülvizsgálatát köteles elvégezni minden évben, valamint, 

ha az adatkezelésre irányadó jogszabályok, szabályozó dokumentumok és iratok olyan 

módon megváltoznak, hogy az az adatkezelésre jelentős mértékben befolyásolja a 

továbbiakban.  

1.3. Az Adatkezelő Kamerarendszerrel összefüggő adatkezelése során 
alkalmazott jogszabályok  
 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeit a mindenkor 

hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően teljesíti. A jelen Szabályzat 

ennek megfelelően, az alábbi táblázatban rögzített jogszabályok alapján került kialakításra. 
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GDPR 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE 

(2016. április 27.) 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) 

Infotv. 
2011. évi CXII. törvény 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

Mt. 
2012. évi I. törvény 

a munka törvénykönyvéről 

A fenti jogszabályok mellett az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által kibocsátott ajánlásait, tájékoztatóit is figyelembe 

veszi adatkezelési gyakorlatának kialakítása során, így különösen a NAIH tájékoztatóját a 

munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről.  

  

1.4. Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete 
 

Az Adatkezelő adatvédelmi szervezetét az Adatkezelő Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata 

határozza meg. Ennek megfelelően a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatvédelmi 

kérdések kezelésében és megválaszolásában közreműködő személyek az alábbiak: 

1.4.1. Adatvédelmi tisztviselő 
 

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., gdpr@saldo.hu   

 

2. Értelmező rendelkezések 
 

A Szabályzat nagybetűs fogalmakat tartalmaz a könnyebb átláthatóság miatt. A nagybetűs 

fogalmak a következő, a GDPR szerinti jelentéssel bírnak.  

 Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 

vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 Adatbiztonság: a Személyes Adatok illetéktelen megszerzése, tárolása, kezelése, 

feldolgozása ellen létesített szervezeti, szervezési, technikai megoldások és eljárásrend, 

kötelező érvényű rendelkezések együttese, az informatikai és egyéb rendszerek azon 

biztonságos állapota, mely során az adatok integritásának fenntartása érdekében az egyes 

kockázati tényezők a lehető legcsekélyebb mértékűre kerülnek csökkentésre.  

mailto:gdpr@saldo.hu
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 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza.; ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

 Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés. 

 Érintett: : bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

 Kamerarendszer: Az Adatkezelő tulajdonában lévő-, vagy általa bérelt, általa működtetett 

képmás (és esetlegesen hangfelvétel) rögzítésére alkalmas digitális felvevőeszköz, valamint 

a kamerafelvételek megtekintéséhez és a kamerák üzemeltetéséhez szükséges valamennyi 

más eszköz. 

 Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó Személyes Adat, valamint az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti bűnügyi 

személyes adat. 

3. A Kamerarendszer működtetése során érvényesülő 
alapelvek 

 

Az Adatkezelő az alábbi alapelvi szintű követelményeket a Kamerarendszerrel kapcsolatos 

Adatkezelései során mindvégig érvényesíti. 

3.1. Tisztességesség és jogszerűség elve 
 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett információs önrendelkezési jogát, 

magánszféráját, valamint emberi méltóságát az Adatkezelés teljes időtartama alatt. Az 

Adatkezelő köteles megfelelni a jogszerűség követelményének is, miszerint kizárólag a 

GDPR-ban meghatározott jogalapok alapján folytatja az Adatkezelését. Az Adatkezelő a 

Kamerarendszer üzemeltetésének körülményeit jelen Szabályzat részeként lefolytatott 

adatvédelmi hatásvizsgálatban rögzíti, kamerás adatkezelését a hatásvizsgálat és az 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatba foglalt érdekmérlegelés eredménye alapján 

folytatja összhangban a tisztességesség és jogszerűség elvével.   

3.2. Átláthatóság és előzetes tájékoztatás elve 
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Az Adatkezelő az Adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információkat előzetesen az 

Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő olyan formában teszi mindezt, ami az 

Érintett számára egyértelmű, érthető és átlátható. Az Adatkezelő a kamerás adatkezelésről 

minden érintett helyiség bejáratánál adatkezelési tájékoztatót tesz közzé, hogy a kamerás 

megfigyeléssel érintett területre belépő személyek az adatkezelés körülményeivel tisztában 

legyenek és érintetti jogaikat hatékonyan érvényesíteni tudják.  

3.3. Célhoz kötöttség elve 
 

Az Adatkezelő az Érintettek Személyes Adatait csak előre meghatározott cél szerint 

kezelheti. A meghatározott célnak jogszerűnek és egyértelműnek kell lennie. A 

meghatározott céltól eltérően az Adatkezelő nem végezhet semmiféle Adatkezelést. Az 

Adatkezelő legalább háromévente felülvizsgálja, hogy a kamerás adatkezelés tekintetében 

az adatkezelés célja fennál e.  

3.4. Korlátozott tárolhatóság elve 
 

A Kamerarendszer felvételeit az Adatkezelő köteles megsemmisíteni az adatkezelési cél 

elérését-, illetve jelen Szabályzatban meghatározott feltételek bekövetkezését követően.  

3.5. Adattakarékosság elve 
 

Az Adatkezelő a konkrét adatkezelési cél szempontjából megfelelő, releváns és szükséges 

Személyes Adatokat kezeli, így a Kamerarendszer tekintetében kizárólag az Érintettek 

képmását rögzíti.  

3.6. Pontosság elve 
 

Az Adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 

Adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet 

csak az Adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő a 

Kamerarendszer által rögzített felvételeket módosítani nem tudja.  

3.7. Integritás és bizalmas jelleg elve 
 

Az Adatkezelőnek a technológia mindenkori állásának megfelelően mindent meg kell 

tennie annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek. Ehhez mérten 

köteles megtenni a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy 

a jogellenes adatkezelést, valamint az adatok integritásának sérelmét (így azok elvesztését, 

károsodását, megsemmisítését) elkerülje. Ennek körében a Kamerarendszerhez 

helyszínenként kizárólag a főigazgató által feljogosított személyek férnek hozzá, a felvételek 

visszajátszását és megtekintését pedig dokumentálni kell.  

3.8. Elszámoltathatóság elve 
 



 

8 

 

A fenti követelményeknek az Adatkezelő az Adatkezelés minden folyamatában és teljes 

időtartama alatt köteles megfelelni és képesnek kell lennie ezt a megfelelést az Adatkezelés 

minden szakaszában megfelelően igazolni is. Ennek megfelelően az Adatkezelő 

szabályzatot alkot, melyben rögzíti a Kamerarendszer által kezelt személyes adatok 

kezelésének feltételeit, incidensnyilvántartást vezet, valamint minden esetben tájékoztatja 

az Érintettet a rá vonatkozó adatkezelésről.  

4. A Kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés  
 

Az alábbiakban a Kamerarendszer működtetésével összefüggő Adatkezelés részletei 

olvashatóak. 

4.1. Kezelt adatok köre 
 

Az Adatkezelő a Kamerarendszer működtetésével kapcsolatos Adatkezelés során a 

Kamerarendszer által megfigyelt területeken tartózkodó Érintettekről, valamint az általuk 

végzett tevékenységről készült képfelvételt – mint Személyes Adatot – kezeli.  

4.2. Az Adatkezelés célja 
 

A Kamerarendszer működtetésének és így, az ezzel összefüggő Adatkezelésnek a célja 

egyrészről az Érintettek életének, testi épségének és egészségének védelme, másrészről a 

vagyon védelmének biztosítása, így különösen a székhelyen elhelyezett vagyontárgyak, 

munkaeszközök, installációk jogosulatlan vagy nem rendeltetésszerű használatának, 

eltulajdonításának vagy az abban történő károkozásnak a megelőzése, harmadrészt 

bizonyítékgyűjtés esetlegesen lefolytatásra kerülő hatósági, polgári vagy büntetőeljáráshoz, 

valamint egyéb jogsértő cselekmények megelőzése, észlelése és az utólagos bizonyítás 

elősegítése.  

Az Adatkezelő az adatkezelések – fenti általános céloktól eltérő – konkrét céljait a NAIH 

ajánlása alapján kameránként vizsgálja jelen Szabályzat 4.9. pontjában.  

4.3. Az Adatkezelés jogalapja 
 

Az Adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében az Adatkezelő 

közérdekű feladatainak ellátása körében végzett adatkezelés.  

4.4. Az Adatkezelés időtartama 
 

Az Adatkezelő a Kamerarendszer által rögzített a felvétel készítésének időpontjától 

számított 60 napig tárolja. Ezt követően a felvételek automatikus törlődnek. A 

Kamerarendszer automatikus törlésének felfüggesztésére és előreláthatólag a fenti 

időtartamnál hosszabb ideig való tárolására abban az esetben kerülhet sor, ha az 

Adatkezelés céljával összefüggő okból indokolt a felvételek további tárolása, visszanézése.  
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4.5. Adatfeldolgozó 
 

A Kamerarendszer üzemeltetése során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az 

adatokat nem továbbítja.   

4.6. Adatkezelés módja, felhasználás és továbbítás 
 

Az adatkezelés elektronikusan és automatikusan történik. Szabálysértés, bűncselekmény 

vagy annak gyanúja esetén az Adatkezelő továbbíthatja a Személyes Adatokat az eljárást 

lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben az 

Adatkezelő jogszabályon, illetve hatósági határozaton alapuló kötelezettsége.  

4.7. Tárolás 
 

A Kamerarendszer által rögzített Személyes Adatok tárolására a központi rögzítőn, elzárt 

helyiségében elhelyezett rögzítőn kerül sor, a többi az Adatkezelő által kezelt Személyes 

Adattól elkülönített módon. A kamerafelvételekhez kizárólag az informatikus kolléga fér 

hozzá.  

4.8. Adatbiztonság 

 

Az Adatkezelés során az Adatkezelőnek figyelemmel kell lennie a technológiai, valamint 

információtechnológiai innovációkra és ennek megfelelően kell biztosítani a 

Kamerarendszer üzemeltetését is. Köteles gondoskodni a logikai, fizikai 

biztonságvédelemről, valamint szervezeti védelmi intézkedéseket kell tennie az adatok 

integritásának védelme és a jogosulatlan hozzáférés minimalizálása, valamint egyéb 

Adatvédelmi Incidens elkerülése érdekében.  

Az Adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi a Kamerarendszer által 

kezelt személyes adatok biztonsága érdekében:  

A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel – 

így különösen de nem kizárólagosan mobiltelefonnal, kamerával - felvételt készíteni nem 

lehet. A felvevő egység elzárt helyiségben található, így a felvevőegységhez illetéktelen 

személy nem tud hozzáférni.   

A tárolt kép-és hang felvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként 

történhet, hogy az adathoz hozzáférő személye utólagosan azonosítható legyen. A tárolt 

képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A 

jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést 

haladéktalanul meg kell szüntetni.  

A rögzített felvételekről külön biztonsági másolat nem készül az adattakarékosság elve 

szerint.  

A digitálisan rögzített felvételeket külső hálózatokon keresztül nem lehet elérni, azok 

csak a központi szerverről érhetők el, belső hálózaton. 
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A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, 

az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

A Kamerarendszer által rögzített felvételeket kizárólag az informatikus kolléga ismerheti 

meg. Az Adatkezelő kizárólag jogsértés, károkozás, vagy annak gyanúja esetén nézi 

vissza a felvételeket.  

Az informatikai rendszer rendszeresen frissített tűzfallal van védve, vírusvédelemmel 

van ellátva. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatkezelésben részt vevő 

személyek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettség alatt 

állnak. 

4.9. Megfigyelt terület 
 

A kamerás megfigyelés abszolút korlátja az emberi méltóság tiszteletben tartása. Az 

Adatkezelő ebből kifolyólag az alábbi alapelveket rögzíti kamerarendszerének üzemeltetése 

körében: Tekintettel arra, hogy a kamerás adatkezelés célja elsődlegesen a személy és 

vagyonvédelem nem lehet olyan kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót és 

az általa végzett tevékenységét figyeli meg.  

 Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, 

amelynek célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása.  

 Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazhatóságának további alapelve az is, 

hogy semmiképp sem lehet kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a 

megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, 

zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az 

ahhoz tartozó váróban.  

 Emellett nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan 

helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából 

lett kijelölve.  

 Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen 

munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe 

megfigyelhető. 

 Az Adatkezelő a Kamerarendszert kizárólag a saját tulajdonában/használatában 

álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események 

megfigyelésére alkalmaz, közterületet semmilyen körülmények között nem figyel 

meg. 

 

Az alábbi táblázat kamerák elhelyezkedését, valamint megfigyelési tartományát, továbbá az 

adatkezelés célját rögzíti:  
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Kamerák 
elhelyezkedése 

Kamerák helye, 
megfigyelt terület 

Az adatkezelés célja 

Karolina út 
parkoló, 

személyzeti 
bejárat, 

autóbejárat 

Parkoló, bejárat, 
autóbejárat 

Személy-, 
vagyonvédelem, 

bizonyítékgyűjtés, 
belépési jogosultság 

ellenőrzése 
(rendszám-ellenőrzés) 

Vácrátót pénztár Pénztárgép, váráslótér, 
gépkocsi-bejárat 

Személy-, 
vagyonvédelem, 

bizonyítékgyűjtés, 
pénztárgép védelme, 

jogsértések 
megelőzése 

Vácrátót 
Berkenye-ház 

Bejárat Személy-, 
vagyonvédelem, 

bizonyítékgyűjtés, 
rongálás megelőzése 

Vácrátót kastély Időjárás-figyelés Időjárás közvetítése a 
weboldalon, 

tömegfelvétel 

Vácrátót 
Karbon-ház 

Beltér, 
konferenciaterem, tető 

Személy-, 
vagyonvédelem, 

bizonyítékgyűjtés, 
rongálás megelőzése, 

információ a tetőablak 
csukódásáról a 

karbantartók részére 

 

5. Belső eljárásrend  
 

Az Adatkezelő az Érintettek figyelmét figyelmeztető szöveggel és egyértelműen azonosítható 

piktogrammal hívja fel arra, hogy az adott területen Kamerarendszer van működésben. Az 

Adatkezelő a figyelmeztető szöveget, valamint a piktogramot úgy helyezi el a kamerával 

megfigyelt helyiség bejárata előtt, illetve a helyiségben, hogy az jól látható, könnyen olvasható 

legyen az Érintettek számára.  

Az Adatkezelő a figyelmeztető szöveg, valamint a piktogram kihelyezése mellett gondoskodik 

arról is, hogy az Érintett megismerhesse az Adatkezelő Kamerarendszerrel összefüggő 

Adatkezelését, ezért az Érintettek számára elérhetővé teszi adatkezelési tájékoztatóját, ami rövid, 

könnyen érthető, valamint lényegre törő információkat tartalmaz az Adatkezeléssel 

kapcsolatban, továbbá azzal kapcsolatban, hogy az Érintett miként gyakorolhatja az 

Adatkezeléssel összefüggő jogait.  

Ezen felül az Adatkezelő a kamerával megfigyelt helyszínen biztosítja jelen teljeskörű 

adatkezelési tájékoztató megismerését is, melyet kérésre az érintettnek átad.  
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A Kamerarendszerrel kapcsolatos érintetti joggyakorlásra vonatkozó igény (így pl: 

kamerafelvételek megtekintésére, másolat kiadására irányuló Érintetti kérvény) esetén a 

kérelmezett személy a kérelmet haladéktalanul továbbítja az adatvédelmi tisztviselőnek, aki az 

igényt jelzi a titkárság felé. Az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja, hogy az igény milyen 

természetű és az Adatkezelőnek milyen lépéseket kell megtennie az igény kezelése érdekében, 

ennek körében kiemelten vizsgálja, hogy az igény érintetti joggyakorlásnak minősül e.  

Rendőrség, bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén a megkeresést szintén továbbítani kell 

az adatvédelmi tisztviselőrészére a fenti módon. Az adatvédelmi tisztviselő a megkeresés 

vizsgálatát követően javaslatot tesz a felvételek kiadására vagy annak megtagadására, illetve a 

felvételek esetleges maszkolására, vágására. A felvételek kiadásáról, illetve annak megtagadásáról 

a főigazgató dönt.   

A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a 

személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez 

szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A 

megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, 

az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelheti az adott 

személy, főszabály szerint az informatikus kolléga a Karolina út tekintetében pedig a portás 

kolléga. 

A rögzített képfelvételt valamint a képfelvételt kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére 

jogosult természetes személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. 

6. Hatásvizsgálat a kamerás megfigyelés tekintetében 
 

1 Az Adatkezelő kamerás megfigyelést alkalmaz annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett 

területeken tartózkodó-, oda belépő és onnan kilépő személyek életének, testi épségének és 

egészségének védelmét, másrészről pedig a vagyonának védelmét biztosítsa, így különösen a 

székhelyen elhelyezett vagyontárgyak, installációk és pénztárgép jogosulatlan vagy nem 

rendeltetésszerű használatát, eltulajdonítását vagy az abban történő károkozást megelőzze, 

valamint egyéb jogsértő cselekményeket előzzön meg, észleljen és legyen képes utólagosan 

bizonyítani. Jogsértés, károkozás gyanújának felmerülése esetén a felvételeket visszanézi és a 

jogsértés kivizsgálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező személy részére átadja. 

2 Az Adatkezelő tevékenységi köréből adódóan nagy értékű installációkat tárol arborétumában, 

így kiemelt fontosságú, hogy ezen vagyontárgyainak, növények eltulajdonítását megelőzze, 

illetve esetlegesen utólag igényt érvényesítsen a károkozóval szemben. A kamerás adatkezelés 

további célja az adatbiztonság fizikai védelmi intézkedéseinek garantálása, vagyis a személyes 

adatokat tartalmazó eszközök jogosulatlan kivitelének felderítése.  

3 Az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében képmást kezel, így személyes adatok 

továbbítása esetén kizárólag képfelvétel kerül továbbításra.  
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4 Személyes adatok továbbítása bírósági vagy hatósági megkeresés esetében lehetséges. Egyéb 

személynek az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja. Adattovábbítás esetén az 

Adatkezelő egyeztet az adatvédelmi tisztviselővel.  

5 Az adatkezelő a személyes adatokat felvételüktől számított 60 napig tárolja. Az Adatkezelő 

megítélése szerint ez az időtartam feltétlenül szükséges, ugyanakkor elegendő az adatkezelés 

céljának eléréséhez. Korábban előfordult már káresemény melynek felderítése érdekében az 

Adatkezelőnek ilyen időtartamban volt szükséges visszanéznie a kamerák felvételeit, így 

korábbi tapasztalataira hivatkozva ilyen időtartamban határozza meg a felvételek tárolásának 

idejét.  

6 Az adatkezelés – helyszíntől függően - fizikailag az Adatkezelő rögzítőegységein történik, a 

rögíztőhelyiségekhez a bejutás korlátozott és munkakörhöz kötött.  

7 Az adatkezelés szükséges a jogszerű adatkezelési célok elérése érdekében, kamerás 

adatkezelés hiányában a cél csak jóval nagyobb költségráfordítással és folyamatos 

megfigyeléssel (vagyis végső soron az érintettek magánszférájába történő súlyosabb 

beavatkozással) lehetséges. A felvételek visszanézése kizárólag jogsértés, károkozás vagy 

annak gyanúja esetén történik meg.  

8 Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelő által végzett 

közérdekű feladat ellátása, mely adatkezelés szükségességét az Adatkezelő legalább évente 

felülvizsgálja.  

9 Az érintettek bármikor jogosultak GDPR-ban biztosított jogaikkal élni. Erre irányuló igény 

esetén az Adatkezelő késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet a kérelem nyomán tett intézkedéseiről. Az érintetteket az Adatkezelő írásban 

tájékoztatja az adatkezelésről kétlépcsős módon; vagyis piktogramot és rövid adatkezelési 

tájékoztatót helyez ki az adatkezelés megkezdését megelőző helyre, valamint jelen szabályzat 

és tájékoztató tartalmát is rendelkezésre bocsátja érintetti kérésre.    

10 Az érintett jogait és szabadságait érintő kockázat a kamerás megfigyelés tekintetében maga 

az adatkezelés, mely érintetti jogkorlátozásnak minősül, továbbá a felvételekhez való 

illetéktelen hozzáférés. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a felvételekhez külső hálózaton 

keresztül ne lehessen hozzáférni, belső hálózatról pedig kizárólag az informatikus kolléga 

férjen hozzá a felvételekhez.  

11 Amennyiben az Érintettekről készült képfelvételhez mint személyes adathoz jogosulatlan 

hozzáférés történik a személyes adatokat így megismerő személy legfeljebb az Érintett 

képmását és a helyszínen való tartózkodásának tényét ismeri meg, ebből fakadóan az 

Érintettre nézve különösen káros hatású következtetéseket a személyes adatokból levonni 

nem tud. Emellett az ilyen jellegű kamerás adatkezelés egyébként széles körben elterjedt, az 

Érintettek számíthatnak az adatkezelésre. Az Adatkezelő az Érintettek figyelmét kihelyezett 

piktogram és adatkezelési tájékoztató útján hívja fel a kamerás adatkezelés tényére.  
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12 A fentiek alapján a kamerás adatkezelés nem tekinthető az Érintettek magánszféráját durván 

korlátozó adatkezelésnek és az Adatkezelő jelen Szabályzatban rögzített érdekei 

mindenképpen indokolják a Kamerarendszer alkalmazását.  

 

7. Hatálybalépés, egyéb rendelkezések 
 

Jelen Szabályzatot az Ökológiai Kutatóközpont (Adatkezelő) főigazgatója hagyta jóvá és 

léptette hatályba. 

Az Adatkezelő főigazgatója gondoskodik arról, hogy a Szabályzatot az Adatkezelő minden 

munkatársa megismerhesse. 

Jelen Szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni abban az esetben, ha a jelen szabályzat 

szabályozási tárgyában lényeges változás áll be; amennyiben a jelen szabályzat szabályozási 

tárgyára vonatkozó jogszabályi változások következnek be és ezért a szabályzat módosítása 

szükséges; illetve az előző két ponttól függetlenül a jelen szabályzat hatályba lépését követő 

minden évben.  

Az Adatkezelő mint munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzat tartalmát 

bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve visszavonja, illetve új szabályzatot adjon ki.   

Budapest, 2021. június 1. 

 

Ökológiai Kutatóközpont 

Dr. Szathmáry Eörs István  

Főigazgató 
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1. sz. Melléklet – Adatkezelési tájékoztató kamerás 
megfigyeléshez 

 

KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL 

MEGFIGYELT TERÜLET! 

1./ Az adatkezelés ténye: Az EU Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. 

sz. – „GDPR”) alapján a kamera látószögével érzékelt területen elektronikus megfigyelő rendszer 

működik. 

2./ Az érintett magánszemélyek és a kezelt személyes adatok köre: a kamera hatáskörzetében 

képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő 

és ott tartózkodó személyekről készülő képfelvétel. 

3./ Az adatkezelés célja: a személy- és vagyonbiztonság, valamint a károkozás, jogsértések, 

szabálysértések, bűncselekmények megelőzése és észlelése, utólagos bizonyítása, ezen felül az 

adatbiztonság garantálása. 

4./ Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1). bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelő 

közérdekű feladatainak ellátása körében végzett adatkezelés.  

5./ Az adatkezelés időtartama: a képfelvétel a rögzítéstől számított 60 napig kerül tárolásra 

felhasználás hiányában, ezt követően haladéktalanul megsemmisítésre, törlésre kerül. 

6./ Az adatkezelő és képviselőjének meghatározása: Ökológiai Kutatóközpont (nyilvántartási szám: 
300542 Dr. Szathmáry Eörs István, főigazgató 
 
7./ Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: SALDO Pénzügyi Tanácsadó 
és Informatikai Zrt., gdpr@saldo.hu   
 

8./ Adattárolás helye és biztonsága: Az Adatkezelő rögzítőegységén.  

9./ Érintettek jogai, jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a 

GDPR-ban biztosított jogaikkal (az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen) a következő elérhetőségeken: Tel.: + 36 1 237-

98-10, email: gdpr@saldo.hu,  További jogérvényesítés esetén az adatvédelmi hatósághoz 

(www.naih.hu, tel: +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve lakóhelyük, vagy tartózkodási 

helyük szerint illetékes bírósághoz is fordulhatnak. 

Jogosult továbbá a személyes adatainak kezeléséről szóló teljeskörű adatkezelési tájékoztató 

tartalmát is megtekinteni, mely papír alapon elérhető az Adatkezelő portáján.  
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