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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban Intézmény) a telephelyén, a 

bejáratainál, valamint az épület több pontján az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, és 

vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen 

megfigyelést vagy képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. Ez alapján személyes adatnak 

tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít. 

Jelen tájékoztató a kamerás megfigyelő rendszerrel kapcsolatban a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad 

áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A tájékoztatóban foglaltakat alkalmazzuk az 

Intézményben elhelyezett kamerákkal, a kamerás megfigyelő rendszerrel végzett konkrét 

adatkezelési tevékenységek során. 

A tájékoztató az Intézmény Adatkezelési Tájékoztatójának elválaszthatatlan részét képezi. E 

tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre az ott leírtakat kell alkalmazni. 

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, FIGYELEMBE VEENDŐ 

ELŐÍRÁSOK 

2.1. A tájékoztató célja 

A tájékoztató célja, hogy részletesen tájékoztassa Önt a térfigyelő kamera rendszer 

működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokról, különösen: 

- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokról, 

- a rögzített adatok felhasználásának előírásairól, 

- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjéről, 

- az adattörlési kötelezettségről. 

2.2. Adatkezelő 

Adatkezelő megnevezése: Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Képviselő megnevezése: Asztalos Árpádné 

Székhelye: 5435 Martfű, Mártírok út 1. 

Internet: www.martfumuvhaz.hu 

2.3. Adatfeldolgozó 

A kamerás rendszer karbantartójának megnevezése: COMPNET Kft 

Képviselő megnevezése: Borbély Istvánné ügyvezető 

Székhelye: 5435 Martfű, Gesztenye sor 3. Fsz1 

Telefonszám: +36 56 580 501 

E-mail: info@compnet.hu 

Internet: www.compnet.hu 
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3. A TÉRFIGYELŐ KAMERA RENDSZER 

3.1. A rendszer felépítése 

A térfigyelő kamera rendszer az alábbi részekből áll: 

 kihelyezett kamerákból, 

 a központi megfigyelő, illetve rögzítő eszközök 

 adatátviteli rendszer, melyen keresztül a kamerák képe eljut a központi rögzítőig 

3.1.1. A kihelyezett kamerák 

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

minden megfigyelt helyen táblával tájékoztatjuk Önt. 

A térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő és rögzítő egysége az Intézmény erre a célra 

biztosított helyiségében található. 

A kihelyezett kamerák által közvetített képek: 

- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja, 

- a képek rögzítése központi tároló egységre történik. 

3.2. A rendszer üzemeltetési rendje 

3.2.1. A rendszer tulajdonosa és üzemeltetője 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer az Intézmény tulajdona. A vagyon üzemeltetését, 

karbantartását, üzemszerű működésének biztosítását külső szolgáltató – mint adatfeldolgozó – 

eseti megbízás kereténben látja el. 

3.2.2. A Térfigyelő kamerarendszer megfigyelése, képeinek rögzítése 

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése: A térfigyelő 

kamerarendszer által közvetített képek nem kerülnek folyamatos megfigyelésre. 

A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése: A térfigyelő kamerarendszer képeinek 

rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában – történik. 

3.2.3. A rögzített felvételek visszanézése 

A térfigyelő kamerarendszer rögzített képinek visszanézése a visszanézésre okot adó esemény 

bekövetkezésekor történik meg. 

A kamerák rögzített felvételeit az alábbi személyek nézhetik vissza, meghatározott célból: 

 Név, beosztás Visszanézés célja 

Asztalos Árpádné, intézményvezető Érintetti, hatósági megkeresés, 

  működőképesség ellenőrzése 

Karbantartó Működőképesség ellenőrzése, 

 Javítás, karbantartás során 

4. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

A térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért 

érvényesítjük kell a Rendeletben meghatározott szabályokat. 
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4.1. Az adatkezelés alapelvei 

Az adatkezelés főbb alapelvei: 

- az Ön személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezeljük, 

- az adatkezelés során az adatok felvételéleket tisztességesen és törvényesen kezeljük, 

- az Ön személyes adatait csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezeljük. 

4.2. Adatkezelés célja 

A térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célja: 

 a hozzánk látogatók biztonságérzetének növelése, 

 a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása, 

 az Intézményünk rendjének biztosítása, 

 az Intézményi vagyon megóvása, 

 az Intézményben megfelelő magatartásra ösztönzés 

 az Intézmény és a lakosság magánvagyonának védelme 

 bűnmegelőzés, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, 

 a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése; 

 baleset esetén annak kivizsgálásának segítése 

4.3. Adatkezelő 

A rendszert az Intézmény építtette ki, az Intézmény határozza meg az adatkezelés módját, 

körülményeit, felel a Rendeletben előírtak betartásáért, így az adatkezelő az Intézmény. 

4.4. Az adatkezelés jogalapja 

Az Intézmény közfeladatot ellátó szervezet és a kamerarendszer működtetése az Intézmény 

közfeladat ellátásához kapcsolódik, így az adatkezelés jogalapja a közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges. 

4.5. Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatok tárolásának szűk időtartamra kell korlátozódnia. Az általános adatvédelmi 

rendeletben foglalt elvekre tekintettel, az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elve 

alapján a rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő 7 napig 

kezeljük, azt követően haladéktalanul töröljük. 

Kérelemre az adatkezelés időtartama meghosszabbítható. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét 

a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt 

annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje. 

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás 

költségmentes. 
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4.6. Betekintési jog 

Biztosítjuk a magánszemélyek számára, hogy a felvételen szereplő személy - az adatkezelésre 

rendelkezésre álló időtartam alatt, jellemzően a felvétel készítésétől számított 7 napon belül - 

megtekinthesse a róla készült felvételt. 

5. KAMERÁK ELHELYEZKEDÉSE 

A következő helyeken vannak a kihelyezett kamerák 

Kamera azonosítója Az elhelyezés célja Megfigyelt terület 

Keleti oldal Az Intézmény területére, 

valamint az épületbe belépők 

és távozók megfigyelése  

Északi oldal bejárati kapu 

Északi oldal épület bejáratok 

Kerékpártároló megfigyelése Kerékpártároló 

Nyugati oldal Az Intézmény területére, 

valamint az épületbe belépők 

és távozók megfigyelése 

Nyugati oldal bejárati ajtó 

Északi oldal Az Intézmény területére, 

valamint az épületbe belépők 

és távozók megfigyelése 

Északi oldal bejárati ajtó 

Déli oldal Az Intézmény területére, 

valamint az épületbe belépők 

és távozók megfigyelése 

Déli oldal bejárati ajtó 

Észak-nyugati oldal Az északnyugati területen 

történtek megfigyelése, testi 

épség védelme, 

vagyonvédelmi célból 

Északnyugati oldal 

Dél-nyugati oldal A teraszon történtek 

megfigyelése, testi épség 

védelme, vagyonvédelmi 

célból  

Terasz 

Előtér Előtérben a recepció 

megfigyelése 

Recepció 

Galéria Kiállított művek 

megfigyelése 

Első emeleti kiállítótér 

Színházterem Nézőtér megfigyelése 

vagyonvédelmi célból 

Színházterem nézőtér 

6. ADATBIZTONSÁG 

A kamerák üzemeltetése során biztosítjuk a személyes adatok védelmét. A védelem kiterjed a 

magántitokra és a magánélet körülményeire. 

Az adatokat védjük a: 

 jogosulatlan hozzáférés, 
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 jogosulatlan megváltoztatás, 

 jogtalan továbbítás, 

 jogtalan nyilvánosságra hozatal, 

 jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint 

 a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Megtesszük azokat a technikai, szervezési intézkedéseket melyekkel kockázatarányosan tudjuk 

védeni a személyes adatokat. 

7. ÉRINTETTI JOGOK 

Az Ön jogaira vonatkozó rendelkezések az Intézmény Adatkezelési Tájékoztatójának 7. 

fejezetében olvashatók. 


