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Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő 

kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Szabályzat 

I. Általános rendelkezések 

1. Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben az ügyfélfogadás zavartalanságának és ellenőrizhetőségének érdekében, továbbá az 

ügyféltérben tartózkodók személyes biztonságának megőrzése, valamint a vagyonbiztonság 

érdekében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet (6. sz. függelék). A megfigyelés során 

személyes adatot (képmás) tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerák hangfelvételt nem 

rögzítenek. A kialakítás és az üzemeltetés alapvetően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény (továbbiakban: Mt.),az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a személy és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.), 

valamint 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 

szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletének (a továbbiakban: 

GDPR) illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkahelyen alkalmazott 

megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről szóló ajánlásnak való megfelelést szolgálják. 

2. A szabályzat szervezeti hatálya kiterjed a Kormányhivatal azon szervezeti egységeire, amelyek 

telephelyén a Kormányhivatal elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. 

3. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kormányhivatalban foglalkoztatott valamennyi 

kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre és munkavállalóra továbbá azon személyekre, akik – 

munkatapasztalat-szerzési, kutatási vagy képzési célból – szakmai gyakorlatukat a Kormányhivatal 

valamely szervezeti egységénél töltik (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). 

4. A Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza az elektronikus megfigyelőrendszer 

működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, így különösen: 

a) az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat, 

b) a rögzített adatok felhasználásának módjait, 

c) az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét, 

d) az adattörlési kötelezettséget. 

5. Jelen Szabályzat kiadásával egyidejűleg megtörténik a foglalkoztatottak tájékoztatása az 

elektronikus megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról, illetve az adatkezelés 

jogalapjáról. Az új foglalkoztatottakat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől 

független iratba foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a megfigyelőrendszerről – különös tekintettel a 

kamerák által megfigyelt területre – amelyet a foglalkoztatottak aláírásukkal igazolnak (5. sz. 

függelék).  

6. A Kormányhivatal kötelezettsége, hogy figyelemfelhívó jelzést helyezzen el arról, hogy az adott 

területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amelyet a 6. sz. függelék szerinti piktogram 

kihelyezésével valósít meg és amelyet belépési pontonként kiegészít egy rövidített adatkezelési 

tájékoztató is. A tájékoztatót a Szabályzat 1/A. és 1/B.  sz. függeléke tartalmazza. A 

foglalkoztatottaknak szóló, az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelési 

tájékoztatót a Szabályzat 1/C. számú függeléke tartalmazza. 
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7. A kamerarendszer működésének célja és jogalapja 

A Kormányhivatal jogszabályokból eredő közfeladatai megvalósítása érdekében tömegesen fogad 

ügyfeleket. Az ügyfélfogadás jellemzően e célra kijelölt hivatali helyiségekben történik. A 

kamerarendszer működésének célja kizárólag a Kormányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben tartózkodó személyek (foglalkoztatottak, ügyfelek, más jelenlévők) életének, testi 

épségének, valamint ezen személyek és a Kormányhivatal vagyontárgyainak védelme. A személy- 

és vagyonvédelem érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő 

cselekmények megelőzése, az esetlegesen szükségessé váló munkáltatói intézkedés vagy 

nyomozati cselekmények eredményességének elősegítése bizonyítékok rendelkezésre bocsátása 

útján. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.  

A kamerarendszer működése a Kormányhivatal által ellátott közérdekű vagy a Kormányhivatalra 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatainak végrehajtásával 

összefüggésben a kezelt adatok, a feladatellátáshoz szükséges állami vagyon védelme érdekében 

szükséges. 

II. Fontosabb szabályok 

8. A kamera elhelyezése nem sértheti az emberi méltóságot, képfelvétel nem rögzíthető öltöző, wc, 

zuhanyzó, orvosi szoba vagy váró, munkahelyi pihenőhelyiségében. A képfelvétel nem használható 

fel a foglalkoztatott magánéletének ellenőrzésére. 

9. Az adatkezelés során érvényesíteni kell a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket, különösen a célhoz 

kötött és tisztességes adatkezelés elvét. A Kormányhivatal az elektronikus megfigyelőrendszer által 

rögzített személyes adatok tartalmazó képfelvételeket kizárólag jogszabályban előírt közfeladatai 

teljesítése céljából, jogszabályból fakadó hatósági kötelezettségeinek teljesítése érdekében 

kezelheti. 

10. A foglalkoztatottaknak kiadott a megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatóban pontosan megjelölésre 

kerültek, hogy az adott kamerák milyen célból lettek elhelyezve, milyen területre irányul a 

látószögük.  

11. Az elektronikus megfigyelőrendszert elsődlegesen az élet, testi épség, személyi szabadság 

védelme, a veszélyes anyagok őrzése, vagyonvédelem céljából lehet alkalmazni. 

12. A kamera látószöge kizárólag a céljával összhangban álló területre terjedhet ki. Az elektronikus 

megfigyelőrendszer üzemeltetése nem szolgálhatja a foglalkoztatottak munkavégzésének, illetve 

magánszférájának ellenőrzését. A kamerákat oly módon kell beállítani, hogy azok látószöge 

közvetlenül ne irányuljon a munkaállomásokra. A kamerák helyes beállításáért a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály Üzemeltetési Osztálya a felelős. 

13. Nem alkalmazható a megfigyelőrendszer az ügyfélfogadásra nyitva álló hivatali helyiségen kívül 

található épületrész vagy terület, különösen közterület megfigyelésére, 
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III. A felvételek tárolásának szabályai, az adatkezelés időtartama 

14. Az adatok tárolásának helye a Kormányhivatal székhelye/telephelye. A képfelvételeket a 

Kormányhivatal – azok felhasználása hiányában – 3 munkanapig tárolja, melynek elteltével a 

felvételek törlésre kerülnek.  Felhasználás alatt a kamerák által rögzített felvételek - kizárólag célhoz 

kötött - megtekintését, illetőleg bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként való 

felhasználását kell érteni. Amennyiben felhasználásra sor kerül, akkor a felvételek az adott 

munkajogi, 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.  

15. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 

három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az 

adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a 

rögzített képfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a bírósági 

vagy hatósági megkeresésre nem kerül sor attól számított harminc napon belül, hogy a 

megsemmisítés mellőzését kérték, a Kormányhivatal törli, illetve megsemmisíti a rögzített 

képfelvételt. 

16. A rögzített képfelvételeket külső hálózatokon keresztül elérni nem lehet, azokról mentés vagy 

másolat kizárólag a törvényben meghatározott esetben (pl. bűnügyi eljárás céljára) készíthető. 

IV. Az adatkezelés jogosultsági köre 

17. A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére kizárólag a Szabályzat 2. sz. 

függelékében felsorolt személyek jogosultak.  

18. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a Szabályzat 3. sz. függelékében 

felsorolt személyek nézhetik vissza.  

19. A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentést kizárólag a Szabályzat 3. sz. 

függelékében felsorolt személyek készíthetnek. 

V. Adatbiztonsági intézkedések 

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

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

21. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, 

az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A 

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

nem lehet. 

22. A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon és akként történhet, hogy az 

adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a felvételekről 

készített mentést dokumentálni kell.  

23. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez hozzáférést haladéktalanul 

meg kell szüntetni. 
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24. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került 

képfelvételek. A képfelvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 

25. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült képfelvétel tárolása és a 

szükséges eljárás kezdeményezésére haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell az 

érintett szervet, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok szolgáltatásáról külön 

nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat 4. sz. függeléke szerinti formanyomtatványon kell vezetni. 

VI. Az érintettek jogai 

26. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy (Infotv. 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont). 

27. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a 

képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának 

vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve 

törlésre.  

28. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a 

bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkereséstől 

számított harminc napon belül a megsemmisítés mellőzését nem kérték, a rögzített képfelvételt, 

valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.  

29. A kérelmet a hivatalvezetőhöz, vagy a szervezeti egység vezetője részére kell benyújtani. 

a) az érintett kérelmezheti a hivatalvezetőnél vagy a szervezeti egység vezetőjénél;  

b) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről; 

c) személyes adatainak helyesbítését, valamint; 

d) személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása 

a törvényszék hatáskörébe tartozik, az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

30. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

31. Az érintettek kérelmeiket, tájékoztatással összefüggő igényeiket a hivatalvezetőhöz, illetve a 

szervezeti egység vezetőhöz adathatják le. 

32. Az érintettek információs önrendelkezési joguk sérelme esetén, jogorvoslattal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatnak. 

http://www.naih.hu/
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VII. Ellenőrzés 

33. Az elektronikus megfigyelőrendszer törvényes követelményeknek való megfelelőségéről felelősségi 

körében a hivatalvezető /szervezeti egység vezető köteles gondoskodni.  

34. A kamerarendszer üzemeltetésének jogszerűségét a Kormányhivatal adatvédelmi felelőse jogosult 

ellenőrizni, és erről tájékoztatja a Kormánymegbízottat. 

35. Az adatkezelési Szabályzat elérhető a Kormányhivatal honlapjáról 

(www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest). 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest


 
Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő 

kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Szabályzatról szóló 
17/2020 (VII.07.)utasítás 1. sz. melléklet 1/A. számú függeléke 

- 1 - 

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben az ügyfélfogadás zavartalanságának és ellenőrizhetőségének érdekében, továbbá az 

ügyféltérben tartózkodók személyes biztonságának megőrzése, valamint a vagyonbiztonság érdekében 

elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.  A megfigyelés során személyes adatot (képmás) tartalmazó 

képfelvételek készülnek. A kamerák hangfelvételt nem rögzítenek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontja.  

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségek 

területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségekben tartózkodó személyek, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben lévő 

vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő 

cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági 

eljárás keretében felhasználásra. 

A képfelvételeket az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben levő kamerák központi felvevő egységén 

3 munkanapig tároljuk, melynek elteltével a felvételek törlésre kerülnek. A kamerarendszert a 

Kormányhivatal működteti. 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy kérelmezheti 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

A kérelmeket a hivatalvezetőhöz vagy a szervezeti egység vezetőjéhez lehet benyújtani. 

Az adatkezelési szabályzat elérhető a Kormányhivatal honlapjáról (www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest).

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest


Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő 
kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Szabályzatról szóló 
17/2020 (VII.07.)utasítás 1. sz. melléklet 1/B. számú függeléke 

- 2 - 

Járóbeteg szakrendelőkben elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben az ügyfélfogadás zavartalanságának és ellenőrizhetőségének érdekében, továbbá az 

ügyféltérben tartózkodók személyes biztonságának megőrzése, valamint a vagyonbiztonság érdekében 

elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A megfigyelés során személyes adatot (képmás) tartalmazó 

képfelvételek készülnek. A kamerák hangfelvételt nem rögzítenek. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy kamerarendszer nem került elhelyezésre az orvosi szobákban, illetve a rendelő - 

és kezelőhelyiségekben. 

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségek 

területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségekben tartózkodó személyek, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben lévő 

vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő 

cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági 

eljárás keretében felhasználásra. 

A képfelvételeket az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben levő kamerák központi felvevő egységén 

3 munkanapig tároljuk, melynek elteltével a felvételek törlésre kerülnek. A kamerarendszert a 

Kormányhivatal működteti. 

 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy kérelmezheti 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

A kérelmeket a hivatalvezetőhöz vagy a szervezeti egység vezetőjéhez lehet benyújtani. 

Az adatkezelési szabályzat elérhető a Kormányhivatal honlapjáról (www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest).

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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Elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató foglalkoztatottak részére 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeiben az ügyfélfogadás zavartalanságának és ellenőrizhetőségének érdekében, továbbá az 

ügyféltérben tartózkodók személyes biztonságának megőrzése, valamint a vagyonbiztonság érdekében 

elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet (6. sz. függelék). A megfigyelés során személyes adatot 

(képmás) tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerák hangfelvételt nem rögzítenek. A kialakítás és az 

üzemeltetés alapvetően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.),az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.), a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.), valamint 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 szóló, 2016. április 27-i 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi rendeletének (a továbbiakban: GDPR)illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság munkahelyen alkalmazott megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről 

szóló ajánlásnak való megfelelést szolgálják. 

A kamerarendszer működtetésének, illetve a megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az 

ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségek területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, 

valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben tartózkodó személyek, továbbá az ügyfélfogadásra 

nyitva álló helyiségekben lévő vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az 

elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben 

bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. 

A kamerák elhelyezkedése kizárólag a céljukkal összefüggő területet figyelik, azok látószöge közvetlenül 

nem irányul a munkaállomásokra. A kamerák látószöge az ügyfélteret, a ki – és bejáratok által lefedett 

területet ellenőrzik. A munkavégzés a kamerák által nem megfigyelt. 

A kamerarendszer üzemeltetését a Kormányhivatallal szerződéses viszonyban lévő őrző-védő cég 

alkalmazásában álló vagyonőr végzi, az őt alkalmazó szerződés keretei között, kizárólag a 

kamerarendszer működési céljának eléréséhez szükséges mértékben. 

A képfelvételeket az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben levő kamerák központi felvevő egységén  

3 munkanapig tároljuk, melynek elteltével a felvételek törlésre kerülnek. A kamerarendszert a 

Kormányhivatal működteti. A felvételek az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiséget figyelő kamerarendszer 

adathordozóján, elzárt helyen kerülnek megőrzésre tekintettel az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény rendelkezéseire. A digitálisan rögzített 

felvételeket külső hálózatokon keresztül elérni nem lehet, azokról mentés vagy másolat kizárólag a 

törvényben meghatározott esetben (pl. bűnügyi eljárás céljára) készíthető. 

Az adatok megismerésére a kameraszabályzat 3. számú függelékében meghatározott személyek 

kizárólag a felelősségi körükbe tartozó ügyekben és a szükséges mértékben tekinthetnek be. A rögzített 

felvételek kizárólag a más hatósági eljárás keretében az arra jogosult személyeknek és szerveknek 

adhatók ki, az érintettek tájékoztatásával egyidejűleg. 

Az érintettek információs önrendelkezési jogukkal kapcsolatos sérelem esetén bírósághoz, illetve az 

adatkezelésre vonatkozó panaszukkal az adatvédelmi tisztviselőhöz valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Ezen felül a foglalkoztatottak közvetlen szakmai vezetőjüktől, illetve az  adatvédelmi tisztviselőtől 

kérhetnek tájékoztatást, illetve felvilágosítást a munkahelyen működtetett kamerarendszerrel és az 

adatkezeléssel kapcsolatban. 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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A kamerákkal folyamatosan sugárzott képek megtekintésére jogosultak köre: 

A vagyonőr (kizárólag a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között – az adatkezelés 

céljához szükséges mértékben – tekinthet be a sugárzott élőképekbe).



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő 
kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Szabályzatról szóló 

17/2020 (VII.07.)utasítás 1. sz. melléklet 3. számú függeléke 

- 5 - 

A kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére jogosultak köre: 

A kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszanézésére kizárólag a felelősségi körükbe 

tartozó ügyben és a szükséges mértékben, a visszanézés idejének és okának a jegyzőkönyvezése 

mellett a következő személyek jogosultak: 

- Kormánymegbízott; 

- Főigazgató; 

- Igazgató 

- Ellenőrzési jogkörében az adatvédelmi tisztviselő; 

- Hivatalvezető; 

- Szervezeti egység vezetője; 

- Az érintett 



Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő 
kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Szabályzatról szóló 

17/2020 (VII.07.)utasítás 1. sz. melléklet 4. számú függeléke 

- 6 - 

Adatszolgáltatási nyilvántartás 
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Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségei, amelyekben 

elektronikus megfigyelőrendszer üzemel 

Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály 1033 Budapest, Mozaik utca 5. 

Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. 

Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály 1195 Budapest, Vas Gereben utca 2-4.  

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 

Nemesfémhitelesítési Főosztály 
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 

Nemesfémhitelesítési Főosztály 
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. 

Rehabilitációs Főosztály 1146 Budapest, Thököly út 82. 

I. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1013 Budapest, Attila út 12. 

II. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1029 Budapest, Bátori László utca 2. (HÜVI) 

II. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1027 Budapest, Margit körút 47-49. 

III. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1033 Budapest, Harrer Pál utca 9-11. 

V. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1051 Budapest, Erzsébet tér 2. 

VI. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1062 Budapest, Andrássy út 55. 

VII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. 

VIII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1082 Budapest, Baross utca 59. 

IX. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

IX. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1097 Budapest, Koppány utca 2-4.  

X. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1. 

XI. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály 2., 

Földhivatali Főosztály/ 
1111 Budapest, Budafoki út 59. 

XII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1126 Budapest, Kiss János alt. utca 31-33/A. 

XIII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c 

XIII. Kerületi Hivatal /Központi Okmányirodai 

Főosztály/ 
1133 Budapest, Visegrádi utca 110. 

XIV. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. 

XV. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1153 Budapest, Bácska utca 14. 

XVI. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. 

XVII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1173 Budapest, Pesti út 163. 

XVIII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1181 Budapest, Üllői út 443-445. 

XIX. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

XX. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1201 Budapest, Vörösmarty utca 3. 

XXII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 

(Campona) 

XXIII. Kerületi Hivatal /Kormányablak Osztály/ 1238 Budapest, Grassalkovich út 158. 
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