
Budapest Feivaros Kormanyhivataliit vezet6 korrnanymegbizott 

/1212016. #:?$) utasitisa 

Budapest Feivaros Kormanyhivatala ugyf6lfogadasra nyitva a110 helyisegeiben mOkiid6 
kamerarendszer iizemeltet6s6re vonatkoz6 szab~lyzatrbl 

1. A jogalkotasrbl S20l6 2010. evi CXXX. ttirveny (a tovabbiakban: Jat) 23. 5 (4) bekezdes i) 
pantjaban, valarnint a fbvarosi 6s megyei kormanyK~atalok szervezeti es rnQkod6si 
szabalyzatirol szolo 712015. (111. 31.) MvM utasitasban (a tovabbiakban: SZMSZ) foglalt feladat 
6s hatbskorornben eljarva az utasitas rnellekletet kepezti Szabalyzatot adom ki. 

2. Jelen utasitis a kiizzetetel6t ktivetb napon lep hatalyba. 

3. Jelen utasitis eiBk6szit6s66rt 6s aktualizalasert feleibs: a bels6 adatvCdelrni feleltis. 

Budapest, 2016.06.23. 



Budapest F6varos Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva a116 helyisegeiben miikod6 
kamerarendszer uzemeltetesere vonatkozo szabalyzat 

I. resz 
~ l ta lanos  rendelkezesek 

1. Budapest Fovaros Korrnanyhivatala (tovabbiakban: Kormanyhivatal) ugyfelfogadasra nyitva a110 
helyisegeiben az ugyfelfogadas zavartalansaganak es ellenorizhetosegenek erdekeben, tovabba az 
ugyfelterben tartozkodok szemelyes biztonsaganak megorzese, valamint a vagyonbiztonsag erdekeben 
elektronikus megfigyelorendszert uzemeltet. A kialakitas es az uzemeltetes szabalyai alapvetoen a 
Munka Torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny (tovabbiakban: Mt.), az informacios onrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny (tovabbiakban: Infotv.), a 
magannyomozoi tevekenyseg szabalyairol szolo 2005. evi CXXXIII. torveny (tovabbiakban: Szvtv.), a 
szemelyes adatok feldolgozasa vonatkozasaban az egyenek vedelmerol es az ilyen adatok szabad 
aramlasarol szolo 95146lEK europai parlamenti es tanacsi iranyelv vonatkozo rendelkezeseinek valo 
megfelelest szolgaljak. 

2. Jelen szabalyzat kiadasaval egyidejuleg megtortenik a foglalkoztatottak tajekoztatasa a 
megfigyelorendszer mukodeserol es annak szabalyozasarol. Az Oj foglalkoztatottakat munkdba allas 
elott, a munkaltato munkaszerzod~sto1 fuggetlen iratba foglaltaknak megfelelden tajekoztatja a 
megfigyelo rendszerrol, amelyet a foglalkoztatottak alairasukkal igazolnak. 

3. A munkaltato kbtelezettsege, hogy figyelemfelhiv6 jelzest helyezzen el arrol, hogy az adott teruleten 
elektronikus megfigyelorendszert alkalmaznak. 

4. A kezelt adatok kore 

A Kormanyhivatal ugyfelfogadasra nyitva allo helyisegein beliili mozgas megfigyelese elektronikus 
rnegfigyelorendszerrel (tovabbiakban: kamerakkal) tortenik, a megfigyeles soran szemelyes adatot 
(kepmas) tarlalmazo kepfelvetelek keszulnek. A kamerarendsrert a Kormanyhivatal rnukodteti. 

5. A kamerarendszer miikodesenek celia 

A Kormanyhivatal jogszabalyokbol eredo kozfeladatai megvalositasa erdekeben tomegesen fogad 
ugyfeleket. Az ugyfelfogadas jellemzoen e celra kyelolt hivatali helyisegekben tortenik. A kamerarendszer 
miikodesenek celja kizarolag a Kormanyhivatal ugyfelfogadasra nyitva 8/16 helyisegeiben tartozkodo 
szemelyek (foglalkoztatottak, Ugyfelek, m b  jelenlevok) eletenek, testi epsegenek, valamint ezen 
szemelyek es a Kormanyhivatal vagyontargyainak vedelme. A szemely- es vagyonvedelem erdekeben 
cel a jogsertesek eszlelese, az elkoveto tettenerese, a jogserto cselekmenyek megelozese, az 
esetlegesen szuksegesse valo munkaltatoi intezkedes vagy nyomozati cselekmenyek 
eredmenyessegenek elosegitese bizonyitekok rendelkezesre bocsatasa Otjan. 

6. Az adatkezeles ioaala~ia 

a) Az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdesei; 

b) Mt. 9. §-a, Mt. 11. §-a; 

c) Szvtv. 28. § (2) bekezdes c)-d) pontja; 30. § (1)-(3) bekezdesei; 31. § ( I )  bekezdbe 



II. resz 
Fontosabb szabalyok 

1. A Kormanyhivatallal kozszolgalati jogviszonyban vagy egyeb munkavegzes ellatasara iranyulo 
jogviszonyban a110 szemelyek az elektronikus kamerarendszerrel vegzett adatkezelesrol irasbeli 
tajekoztatast kapnak. Az elektronikus kamerarendszer alkalmazasahoz a kozszolgalati vagy egyeb 
munkavegzes ellatasara iranyulo jogviszonyban nem a110 szemelyek hozzajarulasa onkentes, rautalo 
magatartassal tortenik. Az elektronikus kamerarendszer alkalmazasarol a teruleten megjelenni kivano 
harmadik szemelyek reszere jol lathato helyen, jol olvashatoan, tajekozodast elosegito modon, ismertetot 
kell kihelyezni. Az ismerteto szoveget a szabalyzat 1. sz. melleklete tartalmaua. 

2. A Kormanyhivatal ugyfelfogadasra nyitva a110 helyisegebe belepo szemelyek a belepessel elismerik 
es tudomasul veszik a kameras megfigyeles tenyet es egyben houajarulnak, hogy roluk kepfelvetel 
keszuljon. 

3. A kamera elhelyezese nem sertheti az emberi meltosagot, tehat kepfelvetel nem rogzitheto a 
munkaido, illetve ugyfelfogadasi id6 tartama alatt, oltozo, wc, zuhanyz6, owosi szoba vagy varo, 
munkahelyi pihenohelyisegeben. A kepfelvetel nem hasznalhato fel a foglalkoztatott maganeletenek 
ellenorzesere. 

4. Az adatkezeles soran e~enyesiteni kell a celhoz kotott es tisztesseges adatkezeles elvet. A 
Kormanyhivatal az elektronikus megfigyelorendszer altal rogzitett szemelyes adatok kizarolag 
jogszabalyban eloirt kozfeladatai teljesitese celjabol, jogszabalybol fakado hatosagi kotelezettsegeinek 
teljesitese erdekeben kezeli, to~enyben eloirt ideig. 

5. A foglalkoztatottaknak kiadott a megfigyelorendszerrol szolo tajekoztatoban pontosan megjelolesre 
kerultek, hogy az adott kamerak milyen celbol lettek elhelyezve, milyen teruletre iranyul a latoszoguk. 

6. Az elektronikus megfigyelorendszert elsodlegesen az elet, testi epseg, szemelyi szabadsag 
vedelme, a veszelyes anyagok orzese, vagyonvedelem celjabol lehet alkalmazni. 

7. A kamera latoszoge kizarolag a celjaval osszhangban a110 teruletre terjedhet ki. 

8. Nem alkalmazhato a megfigyelorendszer az ugyfelfogadasra nyitva a110 hivatali helyisegen kivul 
talalhato eptiletresz vagy terulet megfigyelesere. 

Ill. resz 
A felvetelek tarolasanak szabilyai, az adatkezeles id6tartama 

1. A kepfelvetelek a felvevo egysegen 3 (harom) munkanapig tarolhatok. Ez a101 csak azok az esetek 
jelentenek kivetelt, amikor valamely eszlelt cselekmeny nyoman munkaltatoi intezkedes, hatosagi, 
szabalysertesi vagy bunteto eljaras valik szuksegesse. 

2. A 3 (harom) napot kovetoen vissza nem allithato modon torolni kell a kepfelveteleket. A 3 (harom) 
napnal hosszabb tarolas okat igazolni kell. Amennyiben az adatok a fentebb emlitett valamelyik 
eljarasban felhasznalasra kerulnek adatok megorzesenek idotartamara az adott eljarasra vonatkozo 
jogszabalyi rendelkezesek az iranyadok. 

3. A digitalisan rogzitett felveteleket kulso halozatokon keresztul elerni nem lehet, azokrol mentes vagy 
masolat kizarolag a torvenyben meghatarozott esetben (pl. bunugyi eljaras celjira) keszitheto. 



IV. resz 
Az adatkezeles jogosultsagi kijre 

1. A kamerakkal folyamatosan sugarzott kepek megtekintesere kizarolag a szabalyzat 2. sz. 
mellekleteben felsorolt szemelyek jogosultak. 

2. A kamerak altal keszitett es tarolasra kerult felveteleket kizarolag a szabalyzat 3. sz. mellekleteben 
felsorolt szemelyek nezhetik vissza. 

3. A kamerak altal keszitett es tarolasra kerult felvetelekrol mentest kizarolag a szabalyzat 3. sz. 
mellekleteben felsorolt szemelyek keszithetik. 

4. A rogzitett felveteleket a Kormanyhivatal az adatvedelemre vonatkozo jogszabalyok eloirasainak 
megfeleloen kezeli, azokat harmadik fel reszere csak torvenyben meghatarozott esetben (pl. rendorseg, 
szabalysertesi hatosag, birosag reszere) adja at. Az erintettek barmikor tajekoztatast kerhetnek a 
felvetelek kezeleserol. 

V. resz 
Adatbiztonsagi intezkedesek 

1. A kepfelvetelek megtekintesere es visszanezesere szolgalo monitor ugy kerul elhelyezesre, hogy a 
felvetelek sugarzasa alatt azokat a jogosultsagi koron kivul mas szemely ne Iathassa. 

2. A megfigyelest es a tarolt kepfelvetelek visszanezeset kizarolag a jogserto cselekmenyek kisziirese. 
az azok megszuntetesehez szukseges intezkedesek kezdemenyezese celjabol figyelhetik. A kamerak 
altal sugarzott kepekrol a kozponti felvevij egysegen kivul mas eszkozzel felvetelt kesziteni nem lehet. 

3. A tarolt kepfelvetelekhez hozzaferes csak biztonsagos modon es akkent tortenhet, hogy az 
adatkezelo szemelye azonosithato legyen. A tarolt kepfelvetelek visszanezeset es a felvetelekrijl keszitett 
mentest dokumentalni kell. 

4. A jogosultsag indokanak megsziinese eseten a tarolt kepfelvetelekhez hozzaferest haladektalanul 
meg kell szuntetni. 

5. A rogzito keszulekben elkulonitett merevlemezrol fut az operacios rendszer es a rogzitesre kerult 
kepfelvetelek. A kepfelvetelekrol kulon biztonsagi masolat nem keszul. 

6. Jogserto cselekmeny eszleleset kovetoen a cselekmenyrol keszult kepfelvetel tarolasa es a 
szukseges eljaras kezdemenyezesere haladektalanul intezkedni kell, egyben tajekoztatni kell az erintett 
s ze~e t ,  hogy a cselekmenyrol kepfelvetel keszult. Az adatok szolgaltatasarol kulon nyilvantartast az 
adatvedelmi szabalyzat 4. sz. melleklete szerinti formanyomtatvanyon kell vezetni. 



VI. resz 
Az erintettek jogai 

1. Erintett: barmely meghatarozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetlenul vagy 
kozvetve - azonosithatd termeszetes szemely (Infotv. 2011. evi CXII. toweny 3. § 1. pont). 

2. Az, akinek jogat vagy jogos erdeket a kepfelvetel, illetve mas szemelyes adatanak rogzitese erinti, a 
kepfelvetel, illetve mas szemelyes adat rogzitesetol szamitott harom munkanapon belul joganak vagy 
jogos erdekenek igazolasaval kerheti, hogy az adat ne keruljon megsemmisitesre, illetve torlesre. 

3. Birosag vagy mas hatosag megkeresesere a rogzitett kepfelvetelt, valamint mas szemelyes adatot a 
birosagnak vagy a hatosagnak haladektalanul meg kell kuldeni. Amennyiben a megkeresestol szamitott 
harminc napon belul a megsemmisites rnellozeset nem kertek, a rogzitett kepfelvetelt, valamint mas 
szemelyes adatot meg kell semmisiteni, illetve torolni kell. 

4. A kerelmet az hivatalvezetolkirendeltseg vezetolszewezeti egyseg vezeto reszere kell benylijtani 

a) Az erintett kerelmezheti az hivatalvezetonellkirendeltseg vezetonellszewezeti egyseg vezetonel 
b) tajekoztatast szemelyes adatai kezeleserol, 
c) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint, 
d) szemelyes adatainak - kotelezo adatkezeles kivetelevel - torleset vagy zarolasat. 

5. Az erintett a jogainak megsertese eseten az adatkezelo ellen birosaghoz fordulhat. Azt hogy az 
adatkezeles a jogszabalyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelo koteles bizonyitani. 

6. Az erintettek kerelmeiket a hivatalvezetolkirendeltseg vezetolsze~ezeti egyseg vezetohoz 
adathatjak le. 

VII. resz 
Ellentirzes 

1. Az elektronikus megfigyelorendszer towenyes kovetelmenyeknek valo megfelelosegero1 felelossegi 
koreben a hivatalvezeto/kirendeltseg vezetolszewezeti egyseg vezeto koteles gondoskodni. 

2. A kamerarendszer uzemeltetesenek jogszeriiseget a Kormanyhivatal adatvedelmi felelose jogosult 
ellenorizni, es errol tajekoztatja a Kormanymegbizottat. 

3. Az adatkezelesi szabalyzat elerheto a Kormanyhivatal honlapjarol 
(www.kormanvhivatal.hulhulbuda~est) 

Budapest, 2016.06.2.3. 



Budapest F6varos Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva a110 helyisegeiben miikod6 
kamerarendszer uzemeltetesere vonatkozo szabalyzat 1. szamu melleklete 

Elektronikus kamerarendszer alkalmazasar61 szolo taiekoztato 

Tajekoztatjuk Tisztelt Ugyfeleinket, hogy Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva a110 
helyisegein beluli mozgast elektronikus megfigyelorendszerrel (tovabbiakban: kamerakkal) figyebLik, mely 
soran szemelyes adatokat tartalmazo kepfelvetelek keszulnek. 

Az adatkezeleshez torteno hozzajarulas onkentes, rautalo magatartassal tortenik 

On az iigyfelfogadasra nyitva a110 helyisegbe torten6 belepessel 6s az ott tart6zkodassal 
houajarulasat adja a kepfelvetellel kapcsolatos adatkezeleshez. 

A kamerarendszer mukodesenek es a kepfelvetelek rogzitesenek celja kizarolag a Kormanyhivatal 
iigyfelfogadasra nyitva all0 helyisegeiben tartozkodo szemelyek (foglalkoztatottak, ugyfelek, mas 
jelenlevok) eletenek, testi epsegenek, valamint ezen szemelyek es a Kormanyhivatal vagyontargyainak 
vedelme. A szemely- es vagyonvedelem erdekeben cel a jogsertesek eszlelese, az elkoveto tettenerese, 
a jogserto cselekmenyek megelozese, az esetlegesen szuksegesse valo munkaltatoi intezkedes vagy 
nyomozati cselekmenyek eredmenyessegenek elosegitese bizonyitekok rendelkezesre bocsatasa litjan. 

A kepfelveteleket az ugyfelfogadasra nyitva allo helyisegekben levo kamerak kozponti felvevo egysegen 
3 (harom) munkanapig taroljuk. A kamerarendszert a Kormanyhivatal mukodteti. 

Barmely meghatarozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetlenul vagy kijzvetve - 
azonosithatt, termeszetes szernely kerelmezheti 

a) tajekoztatasat szemelyes adatai kezeleserol, 

b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint 

c) szemelyes adatainak - a kotelezo adatkezeles kivetelevel - torleset vagy zarolasat 

A kerelmeket a hivatalvezetolkirendeltseg vezetolsze~ezeti egyseg vezetohoz lehet benybjtani. 

Az adatkezelesi szabalyzat elerheto a Kormanyhivatal honlapjarol (www.kormanvhivatal.hulhulbuda~est). 
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Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva a110 helyisegeiben mfikodo 
kamerarendszer uzemeltetesere vonatkozo szabalyzat 2. szamu melleklete 

A kamerakkal folyamatosan sugarzott kepek megtekintesere jogosultak kore: 

Kormanymegbizott 
Foigazgato 
Igazgato 
ellenorzesi jogkoreben a belso adatvedelmi felelos 
Hivatalvezeto 
Kirendeltseg vezeto 
Szervezeti egyseg vezeto 
lnformatikus (rendszergazda) 
az ~r intet t  
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Budapest Fovaros Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva a110 helyisegeiben mukodo 
kamerarendszer uzemeltetesere vonatkozo szabalyzat 3. szamu melleklete 

A kamerak altal keszitett es tarolasra kerult felvetelek visszanezesere es mentes keszitesere 
jogosultak kore: 

- Kormanymegbizott 
- Foigazgato 
- Igazgato 
- ellenorzesi jogkoreben a belso adatvedelmi felelos 
- Hivatalvezeto 
- Kirendeltseg vezeto 
- Szervezeti egyseg vezeto 
- lnformatikus (rendszergazda) 
- az ~r intet t  
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Budapest Fgvaros Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva a116 helyisegeiben miikijdti 
kamerarendszer uzemeltetesere vonatkozo szabalyzat 4. szamu melleklete 

Sorszam Adatszolgaltatast 
~genylo 

rnegnevezese 

Adatszolgaltatas 
ideje 

Adatszolgaltat 
as rnodja 

Adatszolgaltatas 
celja, jogalapja 

Szolgaltatott 
adatok kore 

Adatszolgaltato 
neve 



Budapest FBvaros Kormanyhivatala ugyfelfogadasra nyitva 6116 helyisegeiben mhkod6 
kamerarendszer iizemeltet6s6re vonatkozo szabalyzat 5. szarnu melleklete 

Hozzajarul6 nyilatkozat szemelyes adatok kezelesehez 

Az adatszolgaltatas onkentes. 

Alulirott ..................................................... (nev), 
................................................................. ..(lakcim), 

......................................................................... (anyla neve), Budapest Fovaros 
Kormanyhivatalaval kozszolgalati jogviszonyt vagy egyeb munkavegzes ellatasara iranyulo jogviszonyt 
Ietesito szemely (munkavallalo), az adatkezelesre vonatkozo tajekoztatot tudomasul vettem. A Budapest 
Fovaros Kormanyhivatalanak Adatvedelmi, Adatbiztonsagi es Kozzeteteli Szabalyzatarol szolo 
kormanymegbizotti utasitast es az ugyfelfogadasra nyitva a110 helyisegeiben rniikod6 kamerarendszer 
uzemeltetesere vonatkozo szabalyzatat rnegismertem. A fentiek ismereteben az epuletben elhelyezett 
kamerak altal kepmasomrol keszitett felvetelekre vonatkozo adatkezeleshez jelen nyilatkozat alairasaval 
hozzajarulok. 

Az adatkezelesre figyelemrnel mas munkakorbe torteno athelyezesernet nern kerern 

Budapest, ................ ev, .......... ho, .......... nap. 

rnunkavallalo alairasa 



Budapest Fgvaros Kormanyhivatala iigyfelfogadasra nyitva a110 helyisegeiben miikijdti 
kamerarendszer uzemeltetesere vonatkozo szabalyzat 6. szam~i melleklete 

Budapest Fovaros Korm5nyhivatala ugyf6lfogad8sra nyitva 6116 helyishgei, amelyekben elektronikus 

megfigyelorendszer uzemel 

1012 Budapest, Logodi utca 38-40. 

1029 Budapest, Batori Laszlo utca 2. (HUVI) 

1027 Budapest, Margit kor6t 47-49. 

1033 Budapest, Harrer Pal utca 9-1 1. 

1033 Budapest, Mozaik utca 5. 

1042 Budapest, lstvan lit 15. 

1051 Budapest, Erzsebet ter 2. 

1062 Budapest, Andrassy tit 55. 

1073 Budapest, Erzsebet korht 6. 

1082 Budapest, Baross utca 59. 

1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. 

1092 Budapest. Bakats ter 14. 

1097 Budapest, Koppany utca 2-4. (TESCO) 

1105 Budapest, Havas lgnac utca 1. 

1107 Budapest, Fokos utca 5-7. 

11 11 Budapest, Budafoki ut 59. 

11 17 Budapest, Hengermalom ut 19-21. (TESCO) 
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11 18 Budapest, Harasztos lit 2-8. 

11 19 Budapest, Petzval Jozsef utca 39. 

1126 Budapest, Kiss Janos altabornagy utca 31- 
33lA. 

11 38 Budapest, Vaci lit 174. 

1138 Budapest, Gacs utca 3. (TESCO) 

1145 Budapest, Petervarad utca 11-17 

1146 Budapest, Thokoly Dt 82. 

1153 Budapest, Bacska utca 14. 

1165 Budapest, Baross Gabor utca 28-30. 

11 73 Budapest, Pesti Ot 163. 

1181 Budapest, 011oi Dt 443-445 

1195 Budapest, Varoshaz ter 18-20. 

1195 Budapest, Vas Gereben utca 2-4. 

1201 Budapest, Vorosmarty utca 3. 

1204 Budapest, Martirok Otja 281. (TESCO) 

1221 Budapest, Anna utca 15lb. 

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. 

1222 Budapest, Nagytetenyi Ot 37-43. (Campona) 

1238 Budapest, Grassalkovich lit 158. 



Budapest FCivaros Kormanyhivatala iigyfelfogadasra nyitva a110 helyisegeiben mfikod6 
kamerarendszer iizemeltetesere vonatkozo szabhlyzat 7. szamu melleklete 
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