
Az ÉTK Kft. 1074 Budapest, Hársfa utca 21. sz. alatti épületében működtetett elektronikus 

térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata  

 

Elektronikus térfigyelő rendszer NAIH-nyilvántartási száma: NAIH-129401 

 

 

1. A kezelt adatok köre 

  

Az ÉTK Kft. épületében a bejáratnál, a földszinten és a földszinti lépcsőfeljárónál/hátsó udvari 

kijáratnál a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelési rendszerrel történik, melynek során 

személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert az ÉTK Kft. működteti.  

 

2. Az adatkezelés célja 

  

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja az épület területén tartózkodó személyek 

életének, testi épségének valamint az épületben található vagyontárgyak védelme. További cél a 

jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a felvételek bizonyítékként 

történő felhasználása a hatósági eljárások keretében.  

 

3. Az adatkezelés jogalapja  

 

Az adatkezelés jogalapja: Bérlők és vendégek esetében az érintett hozzájárulása az épület területére 

való belépéssel, Adatkezelő által történő kamerás megfigyelésnek nem célja az Mt. 11. § (1) bekezdés 

szerinti munkáltatói ellenőrzés. Az adatkezelés jogalapja munkavállaló esetén az érintett kifejezett 

önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja 

és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontja]. 

 
 Az ÉTK Kft. alkalmazottai, illetve az épület bérlői az elektronikus térfigyelő rendszerrel végzett 

adatkezelésről tájékoztatást kapnak. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen 

megjelenni kívánó további személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást 

elősegítő módon, ismertetőt kell kihelyezni. Az ismertető szövegét a szabályzat 1. melléklete 

tartalmazza. Az elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásához a munkavégzés ellátására irányuló 

jogviszonyban nem álló személyek hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik, akik az 

épületbe lépésükkel elfogadják, hogy róluk felvételek készülhetnek, és azok a szabályzatban 

meghatározottak szerint felhasználhatóak. 

 

 

 4. Az adatkezelés időtartama 



  

A képfelvételeket az épületben lévő központi felvevő egységen 3 napig tároljuk. 

  

 

5. Az adatkezelés jogosultsági köre 

  

A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a 6. és 7. pontban felsorolt 

személyek jogosultak. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a 6. és 7. 

pontban felsorolt személyek nézhetik vissza. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről 

mentést kizárólag a 6. és 7. pontban felsorolt személyek készíthetnek.  

 

6. Adatfeldolgozó 

 

Név: Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 

 1074 Budapest, Hársfa utca 21. 

Adatfeldolgozói tevékenység: elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer karbantartása, a felvételek 

kiírása  

 

7. A felvételek felhasználása  

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: 

 ÉTK Kft. és jogosultsággal rendelkező munkavállalói: cégvezető, informatikus-rendszergazda. 

  

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: 

ÉTK Kft. és jogosultsággal rendelkező munkavállalói: cégvezető, informatikus-rendszergazda.  

 

 A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: 

 ÉTK Kft. és jogosultsággal rendelkező munkavállalói: cégvezető, informatikus-rendszergazda. 

  

Az ÉTK Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az 

emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető 

azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintett, 

akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének 

igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság 

vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást 

kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, 

illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a 

róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az 



adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy 

nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.  

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok 

felé.  

 

8. Az adatbiztonsági intézkedések 

  

8.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy 

a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.  

 

8.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények 

kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. A 

kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni 

nem lehet.  

 

8.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, 

hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a 

képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a 

tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 

  

8.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre 

került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági másolat 

nem készül. 

  

8.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan 

megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben tájékoztatni 

kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön 

nyilvántartást kell vezetni.  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a 

személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, b) ha a személyes adat 

felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a cégvezető 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 

tájékoztatja.  

 

8.6 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 

adatkezelő köteles bizonyítani. 



  

 

9. Egyéb információk 

 

Az adatkezelési szabályzat elérhető az ÉTK Kft. titkárságán, illetve letölthető a cég honlapjáról 

(www.etkkft.hu). A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2018. május  25-én lép 

hatályba.  

 

 

Épületen belül lévő kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk  

1 Bejárat – bejárati ajtó 

 Az épületbe belépő, onnan távozó személyek mozgási irányának megfigyelése a főbejárati ajtó és 

közvetlen környezete 

 2 Előtér  

Az épületbe belépő, onnan távozó személyek mozgásának megfigyelése az előtér és közvetlen 

környezete  

3 Földszint – lépcsőfeljáró 

A földszinti lépcsőforduló, az emelet, illetve a hátsó udvari kijárat felé érkező, onnan távozó  

személyek mozgásának megfigyelése  

 

 

Budapest, 2018. május 24.  

 


