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A BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE 
EMLÉKHÁZ (továbbiakban: BRTK) működését illetően és a működése által érintett területeken 
üzemelő térfigyelő kamerarendszerek adatkezelési szabályai tekintetében az alábbi szabályzatot 
lépteti érvénybe: 

 
Előzmények: 
 

A BRTK 2019. augusztus 01. napján térfigyelő kamerarendszer adatkezelési szabályzatot 

léptetett életbe, amelyet a jelen Szabályzatban foglaltak szerint módosít azzal, hogy a jelen 

Szabályzat aláírást követően a jelen Szabályzat tartalmazza a BRTK térfigyelő 

kamerarendszerére vonatkozó hatályos adatkezelési szabályokat.  

 

A szabályzat tartalma: 
 

Jelen szabályzat tartalma: 

 A szabályzat céljának és hatályának meghatározása; 

 A kamerarendszerek működtetése során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési 

előírások, valamint feladatok meghatározása; 

 Az adatkezelés során alkalmazott nyilvántartások vezetésének rendje. 

 
 

A szabályzat célja és hatálya 

A szabályzat célja: 

Jelen szabályzat célja, hogy a BRTK területein üzemeltetett térfigyelő kamerákra kiterjedően 

részletesen meghatározza a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési 

szabályokat, különösen: 

 az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat (amennyiben releváns), 

 a rögzített adatok felhasználásának előírásait (amennyiben releváns), 

 a megfigyelési, az adattovábbítási és betekintési jogok rendjét, 

 az adattörlési kötelezettséget (amennyiben releváns). 
 
 

A szabályzat személyi hatálya: 

A szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a kamerarendszerek 

működtetése során a kamerarendszerek kezelésével kapcsolatos feladatokat végzik, 

illetve a kamerafelvételek megtekintésére, továbbítására, törlésére jogosultsággal vagy a 

felvételekhez hozzáféréssel rendelkeznek, így különösen, de nem kizárólagosan a 

területek megfigyelésével megbízott vagy a megfigyelésre lehetőséggel rendelkező 

munkavállalókra, valamint a kamerarendszerek működtetésének ellenőrzésére jogosult 
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és a kamerafelvételek kezelésére feljogosított munkavállalókra, továbbá a hozzáféréshez 

jogosult megbízottakra (informatikus, adatvédelmi tisztviselő). 

 
 
 

A szabályzat tárgyi hatálya: 

A szabályzat kiterjed a BRTK működési területein üzemeltetett térfigyelő kamerákra. 
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Kapcsolódó jogszabályi rendelkezések és bejelentési kötelezettség 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A szabályzat tárgyával kapcsolatosan releváns és figyelembe vett jogszabályi 

anyag: 

 az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, (továbbiakban: Info tv.) 

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 

 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvtv.) 

 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.) 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a 

munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről 

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen 

alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR-Rendelet 

 Az Európai Adatvédelmi Testület 3/2019 számú iránymutatása a személyes 

adatok videoeszközökkel történő kezeléséről 
 

Bejelentési kötelezettség: 

Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő bejelenti az illetékes 

felügyeleti hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a 

továbbiakban: GDPR-Rendelet) 33. cikkének (1) bekezdése alapján. A bejelentés részletes 

szabályait a jelen szabályzat 6.4. pontja tartalmazza. 

 

Értelmező rendelkezések: 

 
A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni: 



 

 

Térfigyelő kamerarendszer: Azok az eszközök és megoldások, melyek kamerák 

kihelyezésével és üzemeltetésével lehetővé teszik a terület távolból történő megfigyelését, a 

kamerákkal képfelvételek készítését, a felvételek tárolását. 

Terület: Az önkormányzat tulajdonában vagy használatában álló, illetve általa üzemeltetett 

telephelyek területe. 

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: 

érintett) 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. 

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 [többek között fénykép-, hang- vagy 

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)] rögzítése. 

Adattovábbítás: Adattovábbítás - az Információs tv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás, azaz - 

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés: Adattörlés - az Információs tv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés, azaz - az adat 

felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Adatmegsemmisítés: Adatmegsemmisítés - az Információs tv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés, 

azaz - az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Felügyelet: A Felügyelet jelen Szabályzat értelmezésében az(oka)t a szerve(ke)t, szervezeti 

egysége(ke)t és személy(eke)t jelenti, amelyek/akik Adatfeldolgozóként a kamerarendszert 

működtetik, a rendszer szolgáltatta adatokat feldolgozzák. 

 

 

 

 



 

 

Őrszolgálat: az őrszolgálat az a szolgálati forma, amely során az erre a feladatra kijelölt személy (a 

vagyonőr) az őrhelyén (felállítási helyen és mozgási körzetben) állandó vagy ideiglenes 

jelleggel személyt, meghatározott területet, létesítményt vagy értéket megfigyel, őriz, véd, illetve 

közbiztonsági szempontból ellenőriz. 

 

A térfigyelő kamerarendszer 

A rendszer üzemeltetésének alapadatai: 

5.1.1. A térfigyelő kamerarendszer tulajdonosa: Siófok város önkormányzata 

(Adatkezelő) 

5.1.2. A térfigyelő rendszer üzemeltetője: BRTK (Adatkezelő és Adatfeldolgozó) 

5.1.3. Adatfeldolgozó: BRTK 
 

A rendszer felépítése: 

A területi térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll: 

 a területre kihelyezett kamerákból, 

 a kamerák monitor egységeiből, 

 illetve rögzítő egységből a szükséges eszközökkel és műszaki megoldásokkal. 

 
A következő, az Adatkezelők (Siófok város önkormányzata és a BRTK által tulajdonolt 

vagy használt területeken működik térfigyelő kamerarendszer az alábbi táblázatokban 

megjelölt céllal, megfigyelési protokollokkal és jogosultságokkal: 
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TÉRFIGYELŐ KAMERA-ADATLAP 

INTÉZMÉNY NEVE: BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

Alapadatok: 
 

 
KAMERA 

 
TULAJDONOSA 

 
ÜZEMELTETŐJE 

PONTOS HELYE. 
LÁTÓSZÖGE, A 
MEGFIGYELT 
HELYISÉG 

1 Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Olvasóterem polcai 
2 Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Folyóiratolvasó polcai 
3 Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Bejárat 
4. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Adminisztrációs pult 
5. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Médiatár 

6. 
Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Ruhatár, illemhelyek, folyosó részleges 

figyelése 
7. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Galéria alatti terület 
8. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Számítógépes galéria, laptopok, monitorok, 

asztalok 
9. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Szabadpolcos olvasóterme – polcok között 

10. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Kutatóterem polcok 
11. Siófok város önkormányzat BRTK Felnőttrészleg – Előadóterem 
10. Siófok város önkormányzat BRTK Gyermekrészleg – Mosdók, ruhatár teljes folyosó figyelése 
11. Siófok város önkormányzat BRTK Gyermekrészleg – Szabadpolcos olvasóterme – polcok között 
12. Siófok város önkormányzat BRTK Gyermekrészleg – Számítógépes galéria, laptopok, monitorok, 

asztalok 
13. Siófok város önkormányzat BRTK Gyermekrészleg – Adminisztráció, információs pult 

14. 
Siófok város önkormányzat BRTK Gyermekrészleg – Olvasóterem – galéria felé vezető rész 

figyelése 
 

 

Működés: 
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KAMERA 

 
 
 
 

KAMERA 
ÁLTALI 

MEGFIGYELÉS 
CÉLJA 

 
 
 
 

RÖGZÍT: Igen / 
Nem 

 
 
 

Amennyiben 
rögzít: képek 

megőrzésének 
ideje 

 
 

Amennyiben rögzít: 
A. : képek 
megtekintésére 
jogosult(ak) 

B. : képek törlésére 
jogosult(ak) 

Amennyiben 
NEM rögzít: 
megfigyelés 

jellege: 
 

 
 
 
 

Figyeli(k) a képeket 
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Állományvédelem. 
Személyvédelem. 
Olvasók, könyvtár 
munkatársainak 
biztonsága. 
Vagyonvédelem. 
Könyvtár 
bútorainak, 
tárgyainak védelme. 
Technikai eszközök 
védelme. 
Mindegyik helyen 
ugyanazok a 
szabályok 
érvényesek. 

Igen 
 

5 nap 
elteltével, a 
korábbi 
rögzítések 
automatikusan 
törlődnek. 

A 
kamerarendszer 
a rögzített 
képeket 
folyamatosan 
felülírja, így csak 
az utolsó 5 nap 
eseményei 
érhetők el. 

 
A és B: 
   

a) BRTK 
intézményvezetője,  

b) BRTK erre jogosult 
adminisztrátora, 

c) BRTK erre kijelölt 
munkatársa, 
amennyiben az a) és 
b) pontban írt 
személy nem érhető 
el. 

 
Folyamatos 

 
Állandó figyelés alatt 
nincs a rendszer. 

 
 

A kamerák közül a 8. és 12. számú kamera, azaz a Felnőttrészleg és a Gyermekrészleg számítógépes galérián található kamera folyamatos megfigyelésre is 
alkalmas, azonban a közvetített képek állandó figyelemmel kísérésére nem kerül sor, a megfigyelés csak alkalmi jellegű. 
 

 

Védelem: 
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KA ME RA 
 

KAMERA 
FIZIKAI 
VÉDELME 

KAMERA 
INFORMATIKAI 

VÉDELME 

MEGFIGYELŐ 
HELYISÉG FIZIKAI 

VÉDELME 

MEGFIGYELŐ 
HELYISÉG 

INFORMATIKAI 
VÉDELME 

 
EGYÉB VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK 
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A kamerák magasan 
vannak elhelyezve. 
Zárt szerverterem. 

Zárt rendszeren érhető 
el. 
Jelszóval védett. 
Mindegy egyes kamera 
külön IP címmel ellátva, 
helymegjelölések nélkül 
vannak nyilvántartva. A 
központi egység a zárt 
szerverszobában 
található, amely csak 
mágneskártyás 
belépéssel közelíthető 
meg az erre kijelölt 
munkatársak által. 

 
Nincs megfigyelő 
helyiség 

 
Nincs megfigyelő 
helyiség 

A szervereken nincs 
kijelző. 
Sem grafikus, sem kép 
formájában nem 
nézhető meg és nem 
nézhető vissza egy 5 
napnál régebbi felvétel 
sem. 

 
 

A kamerarendszer használatára, kezelésére, üzemeltetésére jogosultak feladat- és hatásköre: 

 Élőkép követésére jogosult személyek: Az élőkép folyamatos figyelésére akkor kerül sor, ha az adminisztrátorok úgy ítélik meg a felmerülő 

helyzetet, hogy szükségszerű figyelemmel kísérni az elsősorban számítógépes galéria területét. A kamerák a monitoron  feltűnő 

információkat nem figyelik. 

 Kamerafelvételek visszanézésére jogosult személyek: BRTK intézményvezető, a vezető által megbízott személy. 

 Felvételek kezelésére jogosult személyek rendkívüli események bekövetkeztekor: BRTKK intézményvezető, a vezető által megbízott 

személy. 

 Felvételek kiadására jogosult személy: BRTK intézményvezető (csak Bírósági vagy Hatósági megkeresésre!) 
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Nyilvántartások vezetésére kötelezett személyek: BRTK intézményvezető által megbízott személy mindegyik napló fajtára. 
 
 
 

a. kamerák nyilvántartása: 

b. üzemeltetési napló: 

c. visszanézési napló: 

d. adathordozó nyilvántartás: 

e. adatmásolási napló 

f. adattovábbítási napló: 

g. adatmegsemmisítési napló 

h. incidens nyilvántartási napló: 

Incidens bejelentésére jogosult személy(ek): BRTKK intézményvezető (távolléte esetén az általa kijelölt személy). 
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A területre kihelyezett kamerák: 

A területre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak a jelen szabályzatban foglaltak 

szerint lehet. 

A kamerák pontos kihelyezési helyéről az intézmény vezetője a megfigyelni szánt terület 

megfelelő láthatóságának és a megfigyelés céljának figyelembevételével dönt. 

Az alkalmazott kamera típusa: 

A térfigyelő rendszerben csak megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat 

lehet alkalmazni. 

Tájékoztatás: 

A területet igénybe vevő személyek tájékoztatása a térfigyelő rendszer működtetéséről 

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének 

tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni. 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontja által előírtaknak megfelelően, a 

Területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére az Intézmény figyelemfelhívó 

jelzést kell, hogy elhelyezzen a megfigyelt területeken a tényről, hogy az adott területen 

elektronikus térfigyelő rendszer működik. 

A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a területre belépni kívánó személyek számára a 

megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szemmagasságban, jól 

látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni. 

A kamerák üzemeltetésről szóló tájékoztató szövegét jelen szabályzat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 

 
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább: 

- a képfelvevők elhelyezésének tényét, 

- az adatkezelés rendjét, 

- az adatkezelési tájékoztató elérhetőségét. 

A vagyonvédelmi és biztonsági célból működtetett térfigyelő kamera rendszer 
tájékoztatás szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A központi helyiség: 

A területi térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő (adatkezelő) helyiséggel nem 

rendelkezik. 

A kihelyezett kamerák által közvetített képek folyamatos figyelemmel kísérésének 

lehetőségét a megfigyelés helyszínéül szolgáló terekben és helyiségekben elhelyezett 

monitorok biztosítják. A felvételeket rögzítő központi informatikai egység a zárt 

szerverszobában található. 
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A felvételek megtekintése 

A kamerák felvételeket rögzítenek és azokat 5 napig tárolják, majd 5 nap elteltével a 

felvételek automatikusan törlődnek, és felülírásra kerülnek, azok sem grafikus, sem kép 

formájában nem nézhetők meg és nem nézhetők vissza. A felvételek megtekintésére – 

amennyiben erre az adatkezelés céljából szükség van – a BRTK intézményvezetője, erre 

kijelölt adminisztrátora, és hiányukban az erre kijelölt munkatárs jogosult.  

Az élőkép folyamatos figyelésére akkor kerül sor, ha az adminisztrátorok úgy ítélik meg 

a felmerülő helyzetet, hogy szükségszerű figyelemmel kísérni az elsősorban számítógépes 

galéria területét. A kamerák a monitoron feltűnő információkat nem figyelik. 

Közvetlen megfigyelésre kizárólag az adatkezelő Intézmény erre feljogosított 

munkatársainak – kizárólag a munkakörük ellátásához szükséges mértékben – van joga. 

A képfelvételek figyelemmel kísérésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a 

képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívüli személyek ne láthassák. 

 
A rendszer üzemeltetési rendje 

A térfigyelő kamerarendszer célja: 

Állomány-, vagyon- és személyvédelem, amely a GDPR-rendeletben a 6. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában található jogos érdek körébe tartozó, kamerás megfigyelésre alkalmazandó 

jogalap. 

A kamerarendszer üzemeltetésének munkavállalókkal kapcsolatosan alkalmazandó 

speciális szabályai: 

A kamerarendszer munkáltatói célú megfigyelést nem végez, azonban jellegénél fogva a 
munkavállalók mozgását, és képfelvételeit is rögzíti, illetőleg sugározza. Az adatkezelés 
során a munkavállalók munkavégzésének ellenőrzésére nem kerül sor.  

A rögzített felvételek visszanézése: 

A rögzített felvételek 5 napig kerülnek tárolásra, azok 5 nap elteltével sem grafikus, sem 

kép formájában nem nézhetők meg és nem nézhetők vissza. Kamerafelvételek 

visszanézésére jogosult személyek: BRTK intézményvezető, a vezető által megbízott 

személy. 

Felvételek kiadása, eljárás indítása, illetve kezdeményezése: 

Felvételek kiadására csak Bírósági vagy Hatósági megkeresésre kerül sor. A felvételek 

kiadására és eljárás indítására, kezdeményezésére az intézmény vezetője, illetve az általa 

kijelölt személy jogosult. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=HU
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A területi térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés alapelvei: 
 
A kamerarendszer által sugárzott, illetőleg rögzített felvételek személyes adatnak 
minősülnek. 
 
Az adatkezelés főbb alapelvei: 

 személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető, 

 az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie, 

 személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. 

 
Az adatkezelés jogalapja: 

 GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont (Adatkezelő jogos érdekeinek 

[állomány-,vagyon- és személyvédelem] érvényesítése) 

 Információs törvény 5. § (1) bekezdés (A területi térfigyelő kamera rendszer 

felvételei kezelése) 

 Szvtv. 26. § (1) bekezdés és 30. § (Adatok őrszolgálat általi adatkezelése) 

 
 

Az adatkezelés korlátai és időtartama: 

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített felvételek mint személyes adatok a 

képfelvétellel érintett területen egyrészt élő, egyidejű megfigyelés útján kerülnek 

kezelésre, másrészt a kamerarendszer működtetése során felvétel rögzítésére kerül sor. A 

rögzített felvételek – azok felhasználása hiányában - 5 napig kerülnek megőrzésre, ami 

egyben az adatkezelés időbeli tartamát is jelenti: a rögzített felvételek 5 nap elteltével 

automatikusan törlődnek, azok nem nézhetők vissza semmilyen formában. Felhasználás 

alatt a kamerák által rögzített felvételek - kizárólag célhoz kötött - megtekintését, illetőleg bírósági 

vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként való felhasználását kell érteni, amely minden 

esetben valamely jogi igény érvényesítése céljából történhet csak meg. Amennyiben 

felhasználásra sor kerül, akkor a felvételek az adott bírósági vagy más hatósági eljárás jogerős 

lezárásáig, illetőleg a jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre, 

azaz az adatkezelés addig áll fenn. Ilyen esetben a felvételek továbbításra kerülhetnek az illetékes 

bíróságnak vagy hatóságnak, továbbá jogi képviselőnek. 

 



14 

 

 

Adatbiztonság: 

Az Intézménynek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak védelmét. A 

védelemnek ki kell terjednie a magántitok és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek 

illetéktelen személy tudomására ne jussanak. Az adatokat védeni kell különösen: 

 a jogosulatlan hozzáférés, 

 a jogosulatlan megváltoztatás, 

 a jogtalan továbbítás, 

 a jogtalan nyilvánosságra hozatal, 

 jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint 

 a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 
 

Szervezési intézkedések  

Személyek 

A területi térfigyelő kamerarendszer monitorjai előtt csak az Intézmény és annak vezetője 

által meghatározott személyek tartózkodhatnak. A területi térfigyelő kamera rendszer 

által közvetített felvételek figyelését kizárólag az Intézmény munkavállalói végezhetik. 

 

A területi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségében (szerverszoba) az 

Intézményvezető által meghatározott személyek tartózkodhatnak.  

Az adatok tárolásának helye az Intézményen belül a szerverszoba. Az elektronikus 

megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket kizárólag az Intézményvezető, az 

Intézményvezető által kijelölt adminisztrátor és helyettes munkatárs tekintheti meg, és 

ők is kizárólag abban az esetben, ha a megtekintés a jogsértő cselekmény megelőzése vagy 

megszakítsa érdekében mellőzhetetlen. A megtekintésről (oka, ideje feltűntetésével) 

minden esetben jegyzőkönyv készül, melyet valamennyi ellenőrzésben részt vevő 

személynek alá kell írnia. A felvételek megtekintésére kizárólag akkor kerül sor, ha 

valószínűnek látszik, hogy az Intézményben jogellenes cselekményt követtek el, vagy 

amennyiben ezt más nyomós ok a személyvédelem, illetve a vagyonvédelem érdekében 

indokolja. Az adatkezelő/adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben továbbítja a 

felvételeket, amennyiben  

- a felvételek alapján valószínűnek látszik a bűncselekmény (szabálysértés) elkövetése, 

amely esetben a felvételek a nyomozó hatóság részére kerülhetnek továbbításra, vagy  

- ha egyéb jogi eljárás kezdeményezése szükséges a felvételek alapján, amely esetben a 

felvételek az illetékes bíróság vagy hatóság részére kerülnek továbbításra. 
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Az Intézmény erre kijelölt munkavállalói jogosultak: 

 a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, 

 a kamerák által rögzített képek megtekintésére. 
 

Üzembiztonság: 

Az élőkép megfigyelését végző személy(ek) a megfigyelést megelőzően ellenőrzi(k) a 

rendszer üzemelését. Az Intézmény rendszergazdája időszakonként ellenőrzi a rendszer 

üzemelését. 

A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök és a felvétel - a jogszerű adattovábbítás 

kivételével – az Intézményből ki nem vihetők. 

Az informatikai eszközök karbantartása esetén az Intézmény informatikusának és a 

karbantartással érintett szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodni az adatvédelmi 

előírások betartásáról. 

Karbantartást, javítást csak az Intézmény foglalkoztatottja jelenlétében lehet végezni. 

Idegenek a monitorokat tartalmazó helyiségekben és pultokban, illetőleg a 

szerverszobában csak az Intézményvezető engedélyével és az Intézmény foglalkoztatottja 

jelenlétében tartózkodhatnak. Az idegenek jelenlétében a felvételek figyelését, 

megtekintését meg kell szakítani, ha a visszanézett adatok idegen általi 

megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni. 
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Adattovábbítás: 

 

A képfelvételek vonatkozásában adattovábbítás kizárólag jogellenes cselekmény 

felmerülése esetén történik, ebben az esetben az Adatkezelő a GDPR-rendelet a 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában található jogos érdek mint jogalap alapján továbbítja a felvételeket 

az illetékes hatósághoz. 

 

Technikai intézkedések: 

 Informatikai védelem 

A kameraképek zárt rendszeren érhetők el. Jelszóval védett. Mindegy egyes 

kamera külön IP címmel ellátva, helymegjelölések nélkül vannak nyilvántartva.  

A szerverszobába csak a belépésre feljogosító mágneskártyával lehet belépni, 

valamint a rögzített felvételek csak felhasználónév és jelszó használata esetén 

nézhetők vissza  

 Fizikai védelem 
A kamerák megfelelő magasságban való elhelyezése és zárt szerverterem 

fenntartása. 

Incidens bejelentési kötelezettség: 

Azokat az adatvédelmi incidenseket, amelyek valószínűsíthetően kockázattal járnak a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő bejelenti az illetékes 

felügyeleti hatóságnak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a 

továbbiakban: GDPR) 33. cikkének (1) bekezdése alapján. 

A GDPR azt a követelményt támasztja az adatkezelővel szemben, hogy az adatvédelmi 

incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, 

hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be az illetékes felügyeleti 

hatóságnak. 

Az adatvédelmi incidenseket az Intézmény adatvédelmi tisztviselője köteles 72 órán belül 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által 

működtetett NAIH Incidensbejelentő Rendszerben, a GDPR rendelet adatvédelmi incidens 

bejelentésének minimális tartalmi elemeit tartalmazó 33. cikkének (3) bekezdésében 

meghatározottak szerinti bejelentés megtételére. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
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Ilyen bejelentendő adatvédelmi incidensek lehetnek (különösen, de nem kizárólagosan) 

a kamerarendszerek vonatkozásában: 

 elektronikus hulladék (a személyes adatok rajta maradnak az elavult 

eszközön), 

 eszköz elvesztése vagy ellopása, 

 informatikai rendszer feltörése (hackelés), 

 személyes adatok jogosulatlan megismerése, 

 személyes adatok jogosulatlan szóbeli közlése, 

 személyes adatok téves címzett részére történő elküldése. 
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Nyilvántartás-vezetési kötelezettség: 

 
A területi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva az Intézménynek 

nyilvántartást kell vezetnie: 

 a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt területről (kamera 

nyilvántartás), 

 a rendszer állapotának időszakonkénti ellenőrzéséről (üzemeltetési napló), 

 az adatvédelmi incidensről, amennyiben előfordul képfelvétel rögzítésének 

hiányában is. 

 
 

Kamera-nyilvántartás: 

A kamera-nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább: 

 a kamera, kamerák kihelyezésének helyét, 

 az alkalmazott kamerák darab számát, 

 az adott kamera, kamerákkal megfigyelt területet. 

A kamera nyilvántartásért felelős személy: a BRTKK intézményvezető által írásban 

kijelölt közalkalmazott. 

A kamerarendszer jelen szabályzat elfogadásának időpontjában fennálló állapotát a jelen 

szabályzat 5.2. pontjában található TÉRFIGYELŐ KAMERA-ADATLAP tartalmazza. 

Üzemeltetési napló: 

A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, maximum 3 havonkénti 

ellenőrzéséről, valamint idegen személyek kameramonitorokat tartalmazó pultokban 

való tartózkodásáról üzemeltetési naplót kell vezetni. Az üzemeltetési napló tartalmazza: 

a) a rendszerállapot ellenőrzésre vonatkozó adatokat: 

 az ellenőrzés pontos időpontját, 

 a rendszer egyes elemeinek állapotára vonatkozó megjegyzést, 

 a rendszer nem megfelelő üzemelése esetén a tett intézkedést, 

 az ellenőrzést végző személy nevét. 

Az üzemeltetési napló vezetése a BRTKK intézményvezető által kijelölt 

beosztású/szakember munkavállaló/megbízott kötelessége. 

Az üzemeltetési napló mintáját jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 
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Incidens nyilvántartás: 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 az incidenssel érintett személyes adatok körét, 

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

 az adatvédelmi incidens időpontját, 

 az incidens körülményeit, 

 az incidens hatásait, 

 az incidens elhárítására megtett intézkedéseket, 

 egyéb jogszabályban meghatározott adatokat. 

Incidens nyilvántartás vezetéséért az adatvédelmi tisztviselő a felelős. 

Az incidensnapló mintáját jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 

Feladat- és hatáskörök 

Adatkezelési feladat- és hatásköröket gyakorol(nak): 

 az Intézmény vezetője  
 az Intézmény vezetője által erre felhatalmazott  

munkavállalók 

 A szabályzat tartalmának megismertetése 

A szabályzat tartalma írásbeli megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal 

kötelesek elismerni. 

A megismerési nyilatkozat jelen szabályzat.4. sz. mellékletét képezi. 
 
 

A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell: 

 új dolgozók esetében a munkaszerződés megkötésekor; 

 legalább évenként; 

 amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt. 

 
 

A szabályzatot az Intézmény honlapján az adatvédelemmel kapcsolatos fül alatt közzé kell 

tenni! 
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Záró rendelkezések 
 
 

A szabályzat mellékletei: 

1. kamerára figyelmeztető tábla szövege 

2. a vagyonvédelmi és biztonsági célból működtetett térfigyelő kamera rendszer 
tájékoztatás szövege 

3. az üzemeltetési napló mintája, 

4. az incidens nyilvántartás, 

5. a megismerési nyilatkozat. 
 
 

A jelen szabályzat 2021. április 10. napján lép 

hatályba.  

Siófok, 2021. március 31.  

 

........................................................... 

Laki Judit 

igazgató 
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1. számú melléklet – Kamerára figyelmeztető tábla szövege 
 
 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 

AZ ADATKEZELÉS RENDJÉVEL ÉS AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYÜNK HONLAPJÁN TALÁLHATÓ 
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2. számú melléklet -  A tájékoztató szövege 

1. Az Adatkezelők/Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei: 

 

a.) Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1., telefonszám: +36 84 504 100, e-mail: 
titkarsag@siofok.hu) (Kamerarendszer tulajdonosa/Adatkezelő) 

b.) Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház (8600 
Siófok, Fő tér 2., telefonszám: +36 84 506 598, e-mail: igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu) 
(Kamerarendszer üzemeltetője adatkezelő/adatfeldolgozó) 

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: 

 

Dr. Szilágyi Katalin (Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda; 1062 Budapest, Andrássy út 113.; telefonszám: 
+36308833577; e-mail: szilagyi@legal-again.com)  

 

3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: 

 
Vagyonvédelem és rendvédelem, amely a GDPR-rendeletben a 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

található jogos érdek körébe tartozó, kamerás megfigyelésre alkalmazandó jogalap.  

4. A személyes adatok tárolásának időtartama: 

 

A rögzített képfelvételeket az Adatkezelő 5 napon keresztül tárolja.  

 

5. Az üzemeltető személye és adatai:  

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház (8600 Siófok, 
Fő tér 2., telefonszám: +36 84 506 598, e-mail: igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu) 

 

6. Az érintett jogai: 

 
- A fentiek szerint érintett természetes személy érintettnek az adatkezeléssel összefüggésben az 

Adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és 
joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz,(ha a személyes adatokat az 
érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az Adatkezelő 
nem tőle szerezte meg.  

- Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben 
meghatározott feltételek szerint *  

- a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog), 

- b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő 
a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 

- c) kérelmére vagy az Info tv.-ben meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő 
helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog), 

- d) kérelmére vagy az Info tv.-ben meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az 
adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog), 

mailto:titkarsag@siofok.hu
mailto:igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok
mailto:szilagyi@legal-again.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
mailto:igazgato.lakijudit@konyvtar-siofok.hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv#lbj60idd975
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- e) kérelmére vagy az Info tv.-ben meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő 
törölje (a továbbiakban: törléshez való jog). 
 

- Az érintettet megilleti továbbá az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti 
hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu; Postacím: 
1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400) 
történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal 
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az Adatkezelővel vagy az 
Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi 
jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog 
(„az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az 
adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, 
profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes 
tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat az Adatkezelő honlapján 
(www.konyvtar-siofok.hu) elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazzák. 

- Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 

- Az érintett jogosult a képmását tartalmazó kamerafelvételről másolat igénylésére, amely jog 
gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (az ilyen másolaton a többi 
megjelenő személy képmását ki kell takarni, vagy más módon felismerhetetlenné kell tenni.) 

- Az érintett jogosult kérelmezni a képfelvétel törlését, ha arra az eredeti adatkezelési célból már 
nincs szükség. A képfelvételt érdekmérlegelést követően törölni kell, ha annak eredménye 
alapján az érintett tiltakozáshoz való joga erősebb, mint az adatkezelő jogos érdeke. 

- A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 
személyes adatait, ha 

- a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 
aa) az Info tv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes, 
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 
adatkezelés céljának megvalósulásához, 
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

- b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak 
törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján 
vagy (2) bekezdés b) pontján alapul, 

- c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte, 
vagy 

- d) az Info tv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt. 
- Ha az érintett kérelmét az Adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul 

tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint az érintettet az 
Info tv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen 
arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen 
adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a NAIH közreműködésével is gyakorolhatja. 
Az elutasításról szóló tájékoztatás teljesítését az Adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan 
késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen 
intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Info tv. 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában 
meghatározott valamely érdek biztosításához. 

- Ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok 
kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon 
adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően 
továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének 
korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák. 

-  
 

7. A kamerák elhelyezkedése és alkalmazásuk célja: 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Az Intézményben elhelyezett 14 darab kamera a Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési 
Szabályzatban meghatározott helyiségekben került elhelyezésre, az ott körülírt látószöggel. A 
kamerák elhelyezkedésének elsődleges célja minden egyes kamera esetében a 
vagyonvédelem (a könyvtári állomány védelme, a könyvtár bútorainak, tárgyainak védelme), 
a technikai eszközök védelme, míg másodlagos célja a személyvédelem (olvasók, könyvtár 
munkatársainak biztonsága).  
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3. számú melléklet: Üzemeltetési napló 
 

 
 Rendszerállapot ellenőrzése Központi  

    monitor és/vagy  

    a szerver  

    helyiségében  

    tartózkodó  

 
 

Dátum 

 

Ellenőrzés 

pontos 

időpontja 

 

Rendszerállapot 

rögzítése 

(eltérések is) 

Rendszer nem 

megfelelő 

üzemelése 

esetén tett 

intézkedések 

idegenek 
(belépés és 

távozás 
időpontja, a 
belépő neve, 
beosztása, a 
belépés oka, 

végzett 
tevékenység) 

 

Ellenőrzést 

végző személy 

neve, aláírása 
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4. számú melléklet: Adatvédelmi incidens-nyilvántartás 
 

 
Incidenssel 

érintett 

személyes 

adatok köre 

Az incidenssel 

érintett 

személyek 

Az 

incidens 

időpontja 

 
Incidens 

körülményei 

 
Incidens 

hatásai 

Az incidens 

elhárítására 

tett 

intézkedések 

 
 

Egyéb 

 

köre száma 
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5. számú melléklet: Megismerési záradék 
 

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a térfigyelő kamera rendszer adatkezelésére vonatkozó szabályzat 
1 példányát átvettük, annak tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk vonatkozásában 
magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el. 

A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a szabályozás lényegét 
az érintették valóban elsajátították-e. 

A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, hogy a 
megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett változás után meg kell 
ismételni. 
 

Név Munkakör, feladat 

ellátó 

Aláírás Dátum 

  
 
 

............................. 
(munkakör) 

  

  
 
 

............................. 

(munkakör) 

  

  
 
 

............................. 

(munkakör) 

  

 
A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam: 

 
 

Siófok, 2021. …………………………. 

............................................ 

megismertető aláírása 

(munkaköre: , neve:) 

 


