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Adatvédelmi tájékoztató 
 

 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél üzemeltetett zárt láncú kamerás 
megfigyelőrendszerről 

 
Bevezetés 

 
Az Emberi Erő főrrá s Tá mőgátá skezelő  (á tővá bbiákbán: Tá mőgátá skezelő , vágy Adátkezelő ) á 
sze khelyke nt (1085 Búdápest, Gyúlái Pá l ú.13.) illetve telephelyke nt (1143 Búdápest, Szőbrá nc 
útcá 6-8.) szőlgá lő  ingátlánáit, í gy áz e pú leteket, párkőlő t, áz údvárt kizá rő lágősán hászná ljá. Ezen 
terú letek á kámerá s megfigyele sre vőnátkőző  jőgszábá lyők szerint mágá nterú letnek minő sú lnek. 
Az emlí tett terú leten á Tá mőgátá skezelő  főlyámátősán ú zemelő , zá rt lá ncú  kámerárendszert 
ú zemeltet áz á ltálá kezelt, illetve ná lá keletkezett szeme lyes, pe nzú gyi e s ú zleti ádátők ve delme, á 
vágyőnve delem biztősí tá sá, válámint á rendkí vú li eseme nyek kő vetkezme nyeinek elhá rí tá sá e s á 
Tá mőgátá skezelő  feládátáinák ellá tá sá sőrá n á jőgszábá ly á ltál megkő vetelt biztőnsá gi szint 
megteremte se ce ljá bő l. A kámerá k mú kő de se nek helye t piktőgrám jelzi. A kámeráfelve teleket á 
Tá mőgátá skezelő  e s áz á ltálá megbí zőtták válő s idő ben, illetve áz Adátve delmi tá je kőztátő bán 
jelzett esetekben á 21 nápős tá rőlá si idő szák álátt útő lág megtekinthető ek. A felve telek kezele se vel 
kápcsőlátős re szletes Adátve delmi Tá je kőztátő  á Tá mőgátá skezelő  hőnlápjá n e s intránetes 
felú lete n e rhető  el. 
A kámerá k megfigyelhetik, ső t irá nyúlhátnák kifejezetten áz e pú let fáláiná l, bejá rátá ná l tő rte ntek 
megfigyele se re. 
 
A kámerá s megfigyele sre áz Eúrő pái Párláment e s á Táná cs (EU) 2016/679 Rendelete (2016. 
á prilis 27.) – á ltálá nős ádátve delmi rendelet (rő viden GDPR) – á ltálá nős szábá lyái mellett 
első dlegesen á szeme ly- e s vágyőnve delmi, válámint á mágá nnyőmőző i teve kenyse g szábá lyáirő l 
sző lő  2005. e vi CXXXIII. tő rve ny (á tővá bbiákbán: Szvtv.) 28.§ (2) bekezde se t, 30 – 31.§-á t, e s 
emellett áz infőrmá ciő s ő nrendelkeze si jőgrő l e s áz infőrmá ciő szábádsá grő l sző lő  2011. e vi CXII. 
tő rve ny rendelkeze seit is álkálmázni kell. 
 
Jelen ádátve delmi tá je kőztátő  minden őlyán terme szetes szeme lyre vőnátkőzik, ákik á megfigyelt 
terú letre bele pnek.  
Jelen ádátve delmi tá je kőztátő  áz Adátkezelő  kámerá s megfigyele si teve kenyse ge hez kápcsőlő dő  
ádátkezele si teve kenyse gekre vőnátkőzik.   
 
 
Adátkezelő  ádátái:  
 
Adátkezelő  neve: Emberi Erő főrrá s Tá mőgátá skezelő  
Sze khely e s leveleze si cí m: 1085 Búdápest, Gyúlái Pá l útcá 13.  
Telefőnszá m: 36 (1) 550-2850 
Ke pviseli: Mőnszpárt Zsőlt fő igázgátő  
Adátve delmi tisztviselő  neve: Dr. Simőn-Hőllő  Má rtá 
Az ádátve delmi tisztviselő  ele rhető se ge: ádátkezeles@emet.gőv.hú  
 

A zárt láncú kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője 
 
A zá rt lá ncú  kámerá s megfigyelő rendszert (tővá bbiákbán: Megfigyelő rendszert) á 
Tá mőgátá skezelő  ú zemelteti. 
  



 
A kezelt adatok köre 

 
A zá rt lá ncú  kámerá s megfigyelő rendszer á kámerá k á ltál megfigyelt terú letre bele pő  e s őtt 
tártő zkődő  szeme ly ke pmá sá t e s ezzel egyú tt á felve telen lá thátő  cselekve se t rő gzí ti. A 
Megfigyelő rendszer hángőt nem rő gzí t. 
 

A felvétel készítésének célja 
 
A kámerá s megfigyelő rendszert á Tá mőgátá skezelő  á vágyőnve delem, á szeme lyi biztőnsá g 
megteremte se, válámint á jőgse rte sek e szlele se, illetve á jőgse rtő  cselekme nyek megelő ze se e s 
bizőnyí tá sá e rdeke ben áze rt álkálmázzá, mert áz elve gzett elő zetes vizsgá látők álápjá n á fenti ce l 
ele re se hez ez á Tá mőgátá skezelő  rendelkeze se re á llő  e szszerú en álkálmázhátő  eszkő z. 
 

Az adatkezelés jogalapja 
 
Az ádátkezele s jőgálápjá á Tá mőgátá skezelő  jőgős e rdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezde s f) pőnt), 
illetve á Tá mőgátá skezelő  jőgszábá lybán meghátá rőzőtt feládátáinák ellá tá sá (GDPR 6. cikk (1) 
bekezde s e) pőnt).  
 
Jőgszábá lyi kő telezettse ge nek eleget te ve á Tá mőgátá skezelő  e rdekme rlegele si tesztet ve gzett, 
ámely sőrá n  dőkúmentá ltá e s áz ő sszes kő rú lme nyt szá mbá ve ve megá llápí tőttá, hőgy áz Ö n e s áz 
e pú letben tártő zkődő  tővá bbi szeme lyek biztőnsá gá, áz e pú let rendje nek megő rze se e s á 
vágyőnbiztőnsá g e rdeke ben – figyelemmel á felve telekhez hőzzá fe rő k kőrlá tőzőtt kő re re, á 
felve telek rő vid tá rőlá si ideje re, á felve telek ke szí te se, tővá bbí tá sá, kezele se e s tá rőlá sá sőrá n 
álkálmázőtt ve delmi megőldá sőkrá (ámelybe tő bbek kő ző tt, de nem kizá rő lágősán beletártőzik á 
hőzzá fe rő k egyedi ázőnősí tá sá, teve kenyse gú k náplő zá sá e s ellenő rze se) áz e rintett 
jőggyákőrlá sá t biztősí tő  gáránciá lis szábá lyőkrá is –, á kámerá s megfigyelő rendszer mú kő dtete se 
jőgszerú . A me rlegele s eredme nye álápjá n á Megfigyelő rendszer ú zemeltete se, hászná látá á 
felve telen szereplő  szeme lynek nem őkőz jelentő s e rdekse relmet, tővá bbá  áz ádátkezele ssel 
ele rhető  elő ny megháládjá á felve telke szí te ssel e s tá rőlá ssál Ö nnek őkőzőtt esetlegesen há trá nyt. 

A felvételek tárolásának időtartama és helye 
 
A Tá mőgátá skezelő  á felve teleket (e s áz árrő l ke szí tett biztőnsá gi mente st) á rő gzí te stő l szá mí tőtt 
21 nápig tá rőljá e s ázt kő vető en áútőmátikúsán tő rli, kive ve, há á felve teleket meghátá rőzőtt ce lbő l 
felhászná ljá, vágy hátő sá gi ke re sre á tádjá. A Tá mőgátá skezelő  á felve teleket á sze khelye n e s 
telephelye n tálá lhátő  digitá lis videő rő gzí tő  ke szú le kben vágy egye b erre hászná lt 
szá mí tá stechnikái eszkő zben tá rőljá, ámelyeket á Tá mőgátá skezelő  sájá t helyise ge ben helyez el 
 

A felvételekhez hozzáférő személyek 
 
A felve telhez á Tá mőgátá skezelő  fő igázgátő já e s áz Infőrmátikái Ösztá ly fő igázgátő  á ltál kijelő lt 
dőlgőző já, válámint á Tá mőgátá skezelő  vágyőnve delme t ellá tő  szervezet erre kijelő lt 
múnkává llálő i fe rnek hőzzá , á feládátáik ellá tá sá e rdeke ben, á szú kse ges me rte kben e s idő ben fe r 
hőzzá  á feládátáinák ellá tá sá e rdeke ben. A hőzzá fe re st á Tá mőgátá skezelő  Infőrmátikái Ösztá lyá 
biztősí tjá. A megtekinte seket e s áz ázt ve gző  szeme lyt, áz ádátők megismere se nek őká t e s ideje t 
áz esetleges ádáttővá bbí tá st á Tá mőgátá skezelő  belső  szábá lyzátá szerinti tártálőmmál 
nyilvá ntártá sbán rő gzí te sre kerú l. A digitá lisán rő gzí tett felve telekhez kú lső  há lő zátrő l nem lehet 
hőzzá fe rni. A kámerá k á ltál kő zvetí tett e lő ke pet á biztőnsá gi szőlgá látőt ellá tő  szeme lyek 
figyelemmel kí se rik, mely szeme lyek á Tá mőgátá skezelő  vágyőnve delme t ellá tő  szervezet 
múnkává llálő i. 
  



 
A felvételek felhasználása 

 
A felve teleket áz álá bbi esetekben hászná ljá fel á Tá mőgátá skezelő : 
 
– szeme lyes e s kú lő nleges ádátőkát e rintő  biztőnsá gi incidensek kivizsgá lá sá e rdeke ben, 
– bú ncselekme ny vágy szábá lyse rte s gyánú já nák e szlele se esete n á feljelente s elő ke szí te se hez, 
– á hátő sá gőktő l e rkező  í rá sbeli megkerese sek teljesí te se e rdeke ben, 
– múnkábáleset kivizsgá lá sá e rdeke ben, 
– áz e rintett, e s ákinek jőgá t vágy jőgős e rdeke t á ke pfelve tel e rinti, jőgái gyákőrlá sá nák biztősí tá sá 
e rdeke ben. 

Adatbiztonsági intézkedések 
 

A személyes ádátők tárőlásárá kizárólág á Támőgátáskezelő ádátkezelésében lévő tárhelyek 
álkálmázhátóák, ázőnbán lehetőség ván ádátfeldőlgőzó álkálmázásárá. A Támőgátáskezelő 
infőrmátikái, technikái és személyi intézkedésekkel gőndőskődik árról, hőgy á kezelt személyes 
ádátőkát védje á jőgősúlátlán hőzzáférés, vágy ázők jőgősúlátlán megváltőztátásá, idő előtti 
megsemmisülése ellen. Az ádátőkhőz váló hőzzáférést á prőgrám náplózzá, á betekintésről, 
esetleges tővábbításról feljegyzést kell készíteni. A Támőgátáskezelő gőndőskődik áz ádátvédelmi 
incidensek nyilvántártásáról, és ánnák á túdőmásszerzéstől számítőtt 48 órán belül történő 
bejelentéséről á Támőgátáskezelő ádátvédelmi tisztviselője áltál á NAIH részére. 

 
Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai 

 
1. Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog 
 
Írásbeli tájékőztátást kérhet árról, hőgy mi láthátó á felvételen Önnel összefüggésben. A 
kérelmében meg kell jelölnie, hőgy 
 
– milyen nápőn e s mikőr (há ny ő rákőr) ke szú lt, illetve mely kámerá k á ltál ke szí tett felve telen 
lá thátő  cselekme nyek leí rá sá t ke ri, 

– mirő l ismerhetjú k fel Ö nt, 
– milyen mő dőn e s cí mre ke ri á tá je kőztátá st (e-máil ú tjá n, pőstái ú tőn, fáxőn). 
 
Ke relme re legfeljebb egy hő nápőn nápőn belú l vá lászőlúnk. A ke relem elő terjeszte se t 
főrmányőmtátvá ny segí ti, mely á Tá mőgátá skezelő  hőnlápjá rő l (www.emet.gőv.hú) e s áz 
Intránetes belső  felú lete rő l lető lthető . 
 
 
2. Az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 
 
Kérheti á felvételek zárőlását. A kérelmében meg kell jelölnie, hőgy 
 
– mely nápőn e s mikőr (há ny ő rákőr), illetve milyen idő intervállúmőn belú l ke szú lt felve tel, illetve 
mely kámerá k á ltál ke szí tett felve tel zá rőlá sá t ke ri, 
– milyen őkbő l ke ri á felve tel zá rőlá sá t. 
 
A ke relem elő terjeszte se t főrmányőmtátvá ny segí ti, mely á Tá mőgátá skezelő  hőnlápjá rő l 
(emet.gőv.hú) lető lthető . Ke relme re legfeljebb egy hő nápőn belú l vá lászőlúnk. 
 
Ke rjú k, hőgy á zá rőlá ssál egyidejú leg indí tsá meg á szú kse ges hátő sá gi, bí rő sá gi eljá rá st is, hiszen 
á Tá mőgátá skezelő  á felve teleket hátő sá gi megkerese sre ádjá ki. 
 
 

https://birosag.hu/torvenyszekek/zalaegerszegi-torvenyszek


3. Betekintéshez való jog 
 
Kérheti, hőgy áz Önről készült felvételekbe betekinthessen. Kérelmében meg kell jelölnie, hőgy 
 
– mely nápőn e s mikőr (há ny ő rákőr) ke szú lt, illetve mely kámerá k á ltál ke szí tett felve telbe kí vá n 
betekinteni, 
– melyik nápőn kí vá n betekinteni. 
 
A ke relem elő terjeszte se t főrmányőmtátvá ny segí ti, mely á Tá mőgátá skezelő  hőnlápjá rő l 
(emet.gőv.hú) lető lthető . 
 
A felve telbe betekinte s, illetve felve telrő l má sőlát kiádá sá csák ákkőr lehetse ges, há 
e rdekme rlegele si tesztú nk álápjá n áz Ö n betekinte shez, má sőláthőz válő  jőgá erő sebb (jőbbán 
me ltá nyőlhátő , mágásább szintú ), mint á má s e rintetteknek á kiádá ssál őkőzőtt há trá ny. 
 
Tá je kőztátjúk, hőgy ke relme ben á betekinte sre múnkáidő ben idő pőntőt jelő lhet meg. A 
betekinte sre á Tá mőgátá skezelő  sze khelye n ván lehető se g. Felhí vjúk á figyelme t árrá, hőgy há á 
ke relme elbí rá lá sá rá vőnátkőző  dő nte s Ö nnek eljúttátá sá tő l szá mí tőtt egy hő nápőn belú l nem e l á 
betekinte s lehető se ge vel, ákkőr á felve telt tő rő ljú k. 
 
4. Tiltakozáshoz való jog 
 
Ö n jőgősúlt á kámerá s megfigyele ssel egyú tt já rő  ádátkezele s ellen í rá sbán á 
Tá mőgátá skezelő nek cí mzett leve lben vágy elektrőnikús leve lben tiltákőzni, ámennyiben áz 
ádátkezele s jőgálápjá á Tá mőgátá skezelő  jőgős e rdeke, e s áz áz á llá spőntjá, hőgy áz Ö n 
szeme lyes ádátáihőz fú ző dő  jőgá á Tá mőgátá skezelő  e rdeke ne l főntősább. A ke relem 
elő terjeszte se t főrmányőmtátvá ny segí ti, mely á Tá mőgátá skezelő  hőnlápjá rő l 
(https://emet.gőv.hú/kátegőriá/kiemelt-kátegőriák/szervezet/ádátvedelem) lető lthető . A 
tiltákőzá srá egy hő nápőn belú l vá lászőlúnk. 
 
5. Törléshez való jog 
 
A felve telek 21 náp útá n tő rle sre kerú lnek, í gy ezen idő tártám eltelte vel áz Ö nrő l ke szú lt 
felve telt (szeme lyes ádátőt) nem kezeljú k. A ke relem elő terjeszte se t főrmányőmtátvá ny segí ti, 
mely á Tá mőgátá skezelő  hőnlápjá rő l (https://emet.gőv.hú/kátegőriá/kiemelt-
kátegőriák/szervezet/ádátvedelem) lető lthető . Ke relme re legfeljebb egy hő nápőn belú l 
vá lászőlúnk. 
 
6. Helyesbítéshez való jog 
 
Mőzgő ke p-felve tellel ő sszefú ggő  ádátkezele s esete ben főgálmilág kizá rt á helyesbí te shez válő  
jőgá nák gyákőrlá sá, hiszen á felve telek nem mő dősí thátő ák. Az Ö n helyesbí te shez válő  jőgá 
kizá rő lág áz e rintettke nt tő rte nő  jőggyákőrlá s sőrá n megádőtt szeme lyes ádátái kezele se vel 
ő sszefú gge sben merú lhet fel. Ezzel ő sszefú ggő  ke relme re legfeljebb egy hő nápőn belú l 
vá lászőlúnk. 
 

 
Jogérvényesítési lehetőségei 

 
Amennyiben áz Ö n megí te le se szerint á Tá mőgátá skezelő  ádátkezele se nem felel meg á jőgszábá lyi 
kő vetelme nyeknek vágy megse rtette áz Ö n jőgáit, á Tá mőgátá skezelő  Adátve delmi tisztviselő je hez 
főrdúlhát (ádátkezeles@emet.gőv.hú). Az Adátve delmi tisztviselő  mellett főrdúlhát á 
Tá mőgátá skezelő  fő igázgátő já hőz is á jőgse rte s őrvősőlá sá e rdeke ben (Emberi Erő főrrá s 
Tá mőgátá skezelő  1085 Búdápest, Gyúlái Pá l ú. 13., pőstácí m: 1381 Búdápest, Pf. 1403.)  

https://birosag.hu/torvenyszekek/zalaegerszegi-torvenyszek


 
A fentieken tú l á Fő vá rősi Tő rve nysze k elő tt pőlgá ri pert kezdeme nyezhet á Tá mőgátá skezelő , mint 
álperes ellen áz Infőtv. 23. §-á nák rendelkeze sei szerint. 
 
A pőlgá ri per mellett lehető se ge ván áz Infőtv. 22. §-á álápjá n á Nemzeti Adátve delmi e s 
Infőrmá ciő szábádsá g Hátő sá ghőz (1125 Búdápest, Szilá gyi Erzse bet fásőr 22/C. Telefőn: 
+3613911400 Fáx: +3613911410, emáil: úgyfelszőlgálát@náih.hú) is főrdúlni. 
 
Az e rintettke nt tő rte nő  jőggyákőrlá s sőrá n megádőtt szeme lyes ádátáit á Tá mőgátá skezelő  jőgős 
e rdeke álápjá n 5 e vig kezeljú k.  
 


