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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

(továbbiakban: Intézményünk) a 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. alatti székhelyén és a Cegléd, 

Szőkehalom,  Fertályos kaszálók Hrsz. 0950/3 alatt található tangazdaságában vagyonvédelmi, 

vagyonbiztonság célból összesen 16 darab kamerából álló elektronikus 

megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban 

felvétel). A meghatározott célokhoz tartozik még a munkavállalók életének, testi épségének 

védelme is, az esetleges veszélyforrások kiszűrése, illetve a munkafolyamatok ellenőrzése, 

koordinálása. Az intézmény által alkalmazott kamerák rögzítik mindazon munkavállalók, 

vásárlók, megrendelők, beszállítók és látogatók személyes adatait – úgymint hang-és 

képfelvételt, továbbá az érintettek magatartását -, akik az érintett területre belépnek. Jelen 

szabályzat célja a kamerák által készített személyes adatok kezelésének szabályainak, az adatok 

jogszerű kezelése és védelme érdekében tett intézkedések ismertetése, továbbá az érintetteteket 

megillető jogok biztosítása.   

Az intézmény székhelyén a két bejárati kapunál van egy-egy darab kamera, valamint a 

tangazdaságban összesen 16 helyen van elhelyezve: 

 

2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK: 

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),  

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.), 

 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve  

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). 

A jelen szabályzatban foglaltak megfelelnek az Európai Unió hatályos GDPR Rendeletének 

és a magyar jogszabályoknak is, azaz 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTMA 

Az elektronikus megfigyelőrendszert a Intézmény vagyonvédelmi célból használja, amelynek 

alkalmazása során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. A meghatározott 

célokhoz tartozik még a munkavállalók életének, testi épségének védelme is, az esetleges 



veszélyforrások kiszűrése, illetve a munkafolyamatok ellenőrzése, koordinálása. Az 

adatkezelés megkezdése előtt Intézményünk érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek 

eredményét jelen tájékoztatással egyidejűleg közli a munkavállalóval. Ennek során 

megállapításra került, hogy nincsen olyan munkáltatói jog, érdek, személyes szabadság, amely 

elsőbbséget élvezne a Intézmény vagyonvédelmi céljával szemben. 

Az érdekmérlegelési teszt jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi.  

4. INTÉZMÉNYÜNK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

A kamera használata során alapvető elv az emberi méltóság tiszteletben tartása.  

A munkavállaók, tanulók, beszállítók, látogatók tájékoztatása céljából az elülső és hátsó bejárati 

ajtajára, jól látható módon tájékoztatót helyezett el a Intézmény. Ez a tájékoztató figyelmezteti 

az tanulókat, látogatókat, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a kamera 

felvételt készítsen.  

Intézményünk a kamerát úgy üzemelteti, hogy az megfelel az előírt szabályoknak. Ezek alapján 

a megfigyelőrendszer nem figyel közterületet, nem figyel kizárólag egy munkavállalót és az ő 

tevékenységét, még közvetve sem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a 

befolyásolása. Intézményünk rejtett kamerát sem használ semmilyen célból, Intézményünk a 

munkavállalókat is írásban tájékoztatja a megfigyelő rendszer alkalmazásáról, a munkavállaló 

pedig aláírásával igazolja a tájékoztatás megismerését és tudomásul vételét.  

 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy 

a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.  

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények 

kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából 

végezhető.  

c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt 

készíteni nem lehet.  

d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.  



e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az 

adatkezelő személye azonosítható legyen.  

f)  A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni 

kell.  

g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést 

haladéktalanul meg kell szüntetni. 

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a 

rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 

i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása 

és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni 

kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.  

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A rögzített felvételeket három munkanapig tároljuk, ezután automatikusan törlésre kerül. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől 

számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti 

Intézményünknél, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve ne töröljük azt. Kérésre a 

felvételeket zároljuk, ám amennyiben bíróság vagy hatóság 30 napon belül nem kéri azokat 

Intézményünktől, azokat meg kell semmisítenünk. Intézményünk nem adhat ki olyan felvétel-

másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza. 

A felvétel felhasználásának az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot 

az arra jogosult bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánja felhasználni. 

A felvételek őrzésének helye: a Intézmény székhelyén található kameráké az intézményben 

található portásfülke, a tangazdaságban található kameráké a tangazdaság-vezetői iroda. 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy: Bácskai József 

igazgató, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy. 

A felvétel megtekintését minden esetben a fentebb megadott illetékes személyhez címezve 

írásban kell kérelmezni. 



Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 

feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a 

kezelő személyzet és Intézményünk vezetője jogosult. A Intézmény külső adatfeldolgozót a 

kamerarendszer üzemeltetése és a felvételek kezelése céljából nem vesz igénybe. Az adatok 

megismerésére jogosult személyek: Intézményünk vezetője, adatvédelmi tisztviselője és a 

kezelő személyzet. 

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a 

Intézmény honlapján, illetve a székhelyén.  


