1. Bevezetés
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a budapesti irodaházakban elektronikus
megfigyelőrendszert (EMR) üzemeltet. Az EMR működésének célja az OAH
vagyontárgyainak és az OAH-ban tartózkodó személyek életének, testi épségének és személyi
szabadságának védelme, valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
szerint minősített adatok biztonsága. Az EMR működtetését az irodaházak tulajdonosával és az
OAH-val szerződésben álló, személy- és vagyonvédelmi szolgáltatást végző gazdasági társaság
végzi. A személy- és vagyonvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések célját,
jogalapját, időtartamát, garanciáit, a kezelt személyes adatok körét és minden egyéb, az
adatkezeléshez kapcsolódó körülményt az OAH határoz meg és ellenőriz. Az OAH
kötelezettsége, hogy figyelemfelhívó jelzést (piktogram) helyezzen el arról, hogy az adott
területen EMR működik.
2. A szabályozás célja
2.1. Jelen szabályozás célja, hogy az EMR üzemeltetése maradéktalanul megfeleljen az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (Infotv.), a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben (Kit.), a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvényben (Szvtv.), a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV.
törvényben, 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 2016/679 Rendeletben (GDPR) foglaltaknak.
2.2. Az OAH, jelen szabályozás megalapozásaként - a közelmúlt GDPR-ral kapcsolatos
deregulációs célú törvénymódosításait is figyelembe véve - az EMR üzemeltetése során
felmerülő személyes adatkezelésekkel kapcsolatban eredményes érdekmérlegelési tesztet
végzett. Az érdekmérlegelési tesztet jelen szabályzat 1. melléklete tartalmazza.
3. A szabályzat hatálya
A szabályzat személyi hatálya kiterjed az OAH valamennyi munkatársára és mindazon
személyekre, akik az OAH budapesti székházának irodaépületeibe bármilyen célból belépnek.
A szabályzat tárgyi hatálya az EMR-rel kapcsolatos adatkezelésre és az érintettnek az
adatkezeléssel együtt járó jogai gyakorlásának biztosítására terjed ki.
4. A kezelt adatok köre
Az OAH használatában lévő székház belépési pontjai és helyiségei megfigyelése az EMR
kameráival történik, amelynek során a kamerák által megfigyelt területre belépő személy
képmása és ezzel együtt a felvételen látható cselekvése kerül rögzítésre. Az EMR alkalmazása
kizárólag magánterületen történik.
5. A szabályzat szerinti adatkezelés jogalapja és legfontosabb törvényi szabályai
A szabályzat szerinti adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az
OAH, mint adatkezelő jogos érdeke.

A szabályzat adatkezelései vonatkozásában irányadó legfontosabb jogszabályhelyek a GDPR
vonatkozó rendelkezései, az Infotv. 4. §-a Kit. 67. §-a, 173. § (1) és (3) bekezdései, az Szvtv.
28. § (2) bekezdés c) - d) pontjai, 30. § (2) - (3) bekezdései, valamint 31. §-a.
6. Alapvető rendelkezések
6.1. Az OAH budapesti székházának irodaépületeibe bármilyen célból belépő személyek
részére a jelen szabályzat 2. melléklete szerinti tájékoztató kerül kihelyezésre a belépési
pontokon, jól látható helyen. A belépő személyek a belépéssel elismerik és tudomásul veszik
az elektronikus megfigyelés és a képmásukról készített felvételekre vonatkozó adatkezelés
tényét.
6.2. Az OAH-val kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vagy egyéb munkavégzés
ellátására irányuló jogviszonyban álló személyek az EMR-rel végzett adatkezelésekről kapott
tájékoztatásról, valamint a jelen szabályzat megismeréséről a 3. melléklet kitöltésével és
aláírásával nyilatkoznak.
6.3. Az OAH a személyes adatok kezelése során betartja az Infotv. 4. § (1) és (2) bekezdésében
rögzített alapvető rendelkezéseket, amelyek a célhoz kötött és a tisztességes adatkezelés elvei.
6.4. Az EMR alkalmazása során az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül
szükséges mértékben kezelhető személyes adat.
7. A felvételek tárolása, az adatkezelés időtartama, az adatkezelés jogosultsági köre
7.1. A GDPR korlátozott tárolhatóságra vonatkozó alapelvét figyelembe véve az OAH az EMR
által rögzített felvételeket harminc napig tárolja, melynek elteltével – a 7.3 - 7.5. pontok szerinti
felhasználás hiányában – haladéktalanul, automatikusan törlésre kerül a felvétel. A tárolás helye
az EMR részét képező digitális videórögzítő készülékben található, valamint a biztonsági
mentésre használt merevlemez, amelyeket az OAH saját helyiségében helyez el.
7.2. Az EMR kamerái által készített - rögzített vagy való idejű - felvételeket a hozzáférésre
jogosult személyek tekinthetik meg. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: az OAH
főigazgatója, biztonsági vezetője, továbbá az OAH főigazgatója által írásban feljogosított
munkatárs, valamint az OAH használatában lévő irodaházak biztonságáért felelős további
személyek, különösen a személy- és vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatást végző gazdasági
társaság munkatársai.
7.3. Az EMR által rögzített felvétel megismerésének okát, idejét, valamint a megismerő
személyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján
rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a
megismerő személyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Erről az informatikai szakterület vezetője
gondoskodik. Az ezen adatokat igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is
jegyzőkönyvnek minősül.
7.4. Az EMR által rögzített felvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb
bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén az irányadó eljárási szabályoknak megfelelően lehet
a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve bíróság részére átadni. Az adattovábbítás
tényét, annak pontos tárgyát, jogalapját, időpontját, a megkereső (címzett) nevét az OAH
iratkezelési szabályai szerint dokumentálni kell.
7.5. A felvétel továbbítására kizárólag az OAH főigazgatója engedélyével kerülhet sor.
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8. Az EMR kameráinak elhelyezése
8.1. Az EMR kameráit az OAH irodaépületeiben és az azokhoz tartozó kültéri részeken
egyaránt lehet működtetni, így különösen bejáratnál, folyosón, lépcsőházban, lifteknél, továbbá
ezeken felül az elzárt részeken, udvarokban, garázsban, parkolóban, tárgyi eszközök, készletek
raktározására szolgáló helyiségekben. Megfigyelhető az épületek külső homlokzata. Az EMR
kamerái elhelyezhetők - a szabályzatban foglalt korlátozásokkal - az ügyfélfogadásra szolgáló
helyiségekben és a tárgyalótermekben is. Az EMR kamerák helyét az OAH biztonsági vezetője
határozza meg.
8.2. Az EMR kamera működését a falon, a kamera legfeljebb 2 méteres körzetében elhelyezett
piktogram jelzi. Rejtett kamera nem üzemeltethető.
8.3. Az EMR kameráinak elhelyezése nem sértheti az emberi méltóságot: nem lehet kamerát
elhelyezni különösen öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségekben, orvosi szobákban,
konyhában, irodahelyiségekben.
8.4. Az EMR kamerái kizárólag az OAH használatában álló épületrészek, helyiségek és
területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazhatók. A kamerák
látószöge a megfigyelési céllal összhangban álló területre irányulhat.
8.5. Az OAH az EMR-re vonatkozó, 2. melléklet szerinti tájékoztatójában hivatkozott ábrákon
minden egyes kamera vonatkozásában pontosan megjelöli, hogy milyen területre irányul az
adott kamera látószöge. A jelmagyarázattal ellátott ábrák a portaszolgálatoknál érhetők el.
9. Adatbiztonsági intézkedések
9.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre,
hogy a felvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
Képernyőképről további felvétel - ideértve a más eszközzel, pl. telefonnal készített felvételt is
- nem készíthető.
9.2. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények
kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából
történhet.
9.3. 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. Erről az informatikai szakterület vezetője gondoskodik.
9.4. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez való hozzáférést
haladéktalanul meg kell szüntetni. Erről az informatikai szakterület vezetője gondoskodik.
9.5. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre
került képfelvételek. A képfelvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
9.6. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült képfelvétel tárolása és a
szükséges eljárás kezdeményezése iránt haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell
az érintettet, hogy a cselekményről képfelvétel készült. A tájékoztatásról az adatvédelmi
tisztviselő gondoskodik.
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10. Az érintettek joggyakorlásának biztosítása
10.1 A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait
érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az
adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a
joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni. A kérelmet a 4. melléklet
szerinti nyomtatványon is előterjesztheti. Részére az OAH biztonsági vezetője a benyújtástól
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén elektronikus
úton ad tájékoztatást. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a biztonsági szolgálaton
(portaszolgálat) és az OAH honlapján egyaránt elérhető. Az OAH az érintett 4. melléklet
szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az
érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az
adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult az OAH az adatkezelésre.
10.2. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog
Az érintett a képfelvétel készítésétől számított 30 napon belül jogos érdeke esetén az ok
feltüntetésével kérheti a felvétel zárolását. A kérelmet haladéktalanul – még az automatikus
törlés előtt – be kell mutatni az elbírálásra jogosultnak. A kérelem jogszerűsége és
megalapozottsága esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell.
Erről az informatikai szakterület vezetője gondoskodik. Az érintett felvételrészt az OAH az
adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb
adatoktól elkülönített tárolását biztosítja. Erről az informatikai szakterület vezetője
gondoskodik. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az
adatok tárolását és a törlésnek nincs helye. A kérelem a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány
megfelelő kitöltésével is előterjeszthető, azt az érintett személyesen vagy elektronikusan is
benyújthatja. A kérelem előterjesztését elősegítő nyomtatvány a biztonsági szolgálaton
(portaszolgálat) és az OAH honlapján egyaránt elérhető. A kérelemről az OAH biztonsági
vezetője dönt. Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól a benyújtástól számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre
irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén elektronikus úton ad
tájékoztatást. Az OAH az érintettnek a 4. melléklet szerinti személyes adatait a kérelem
elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig
kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke
alapján jogosult az OAH az adatkezelésre.
10.3. A betekintéshez való jog
Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 munkanapon belül kérheti,
hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelmet a 4. mellékletben szereplő
nyomtatvány megfelelő kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről az OAH biztonsági vezetője
dönt. A kérelemről való döntésig a személyes adat nem törölhető, ennek megakadályozása
érdekében a kérelmet haladéktalanul be kell mutatni az elbírálásra jogosult munkatársnak. A
betekintést ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől
számított 25 napon belül kell biztosítani. Az érintett a képmását tartalmazó mozgóképfelvételről
abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.
Az OAH az érintett 4. melléklet szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi
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bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem
adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult az OAH az
adatkezelésre.
10.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult az OAH főigazgatójához címzett levélben vagy elektronikus levélben az
adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja az OAH jogos érdeke. A
kérelmet az érintett a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő kitöltésével is
előterjesztheti. A kérelemről az OAH biztonsági vezetője 25 napon belül dönt. A kérelem
elutasítását az OAH indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot az OAH zárolja. Az
adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem
akadályozza. Az érintettnek a tiltakozáshoz kapcsolódó személyes adatait az OAH a kérelem
elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett hozzájárulása alapján 5 évig
kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az adatkezeléshez, úgy jogos érdeke
alapján jogosult az OAH az adatkezelésre.
10.5. A törléshez való jog
Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje az OAH, ha kezelése
jogellenes. A kérelmet az érintett a 4. mellékletben szereplő nyomtatvány megfelelő
kitöltésével is előterjesztheti. A kérelemről az OAH biztonsági vezetője 25 napon belül dönt. A
kérelem elutasítását indokolni köteles. Az érintett 4. melléklet szerinti személyes adatait az
OAH a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében az érintett
hozzájárulása alapján 5 évig kezeli. Amennyiben nem adott hozzájárulást az érintett az
adatkezeléshez, úgy jogos érdeke alapján jogosult az OAH az adatkezelésre.
10.6. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei
10.6.1. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának az EMR üzemeltetése során
történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén
jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
10.6.2. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is
bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.
11. Értelmező rendelkezések
Jelen szabályzat alkalmazásában:
a) érintett: az EMR kameráival rögzített képfelvétel alapján azonosítható természetes személy,
így különösen az OAH munkatársai, valamint az OAH használatában lévő irodaházakba, azok
épületrészeibe, helyiségeibe és területeire belépő, illetőleg az EMR hatókörébe kerülő további
személyek;
b) elektronikus, kamerás megfigyelőrendszer: zárt láncú videorendszer, amely fixen
telepített biztonsági kamerákkal kültérben és beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig
tárol;
c) piktogram: szöveges felirat helyett alkalmazott jelzés, amelynek célja az érintett lényegre
törő tájékoztatása az adatkezelés tényéről;
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d) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes
személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában
elsősorban a képmás.
e) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel elvégzett
dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során az OAH jogos érdeke azonosításra és az
érintettek jogos érdekével összemérésre került.
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SZ-17 v1

1. melléklet

Érdekmérlegelési teszt
az OAH EMR - zártláncú képfelvevő biztonsági kamerarendszer - üzemeltetése során kezelt
személyes adatokkal kapcsolatban
I.
Adatkezelő érdeke:
Az OAH az EMR-t a vagyontárgyainak és az OAH-ban tartózkodó személyek életének, testi
épségének és személyi szabadságának védelme, valamint a minősített adat védelméről szóló
2009. évi CLV. törvény szerint minősített adatok biztonsága érdekében alkalmazza.
Az érdek jogszerűségének igazolása:
Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény módosította az Szvtv. rendelkezéseit is.
A módosítás nyomán a kamerás megfigyelésekkel megvalósuló adatkezelések jogalapja a
korábbi gyakorlattól eltérően már nem a megfigyelt területre belépő személyek ráutaló
magatartással megadott hozzájárulása, hanem az adatkezelő jogos érdeke lehet. A módosítás
további újdonsága, hogy a korábbi szabályozással ellentétben – amely csak bizonyos, a törvény
által definiált célok esetén engedélyezte a megfigyelést – lehetővé válik a kamerarendszerek
bármilyen jogszerű célból történő alkalmazása.
A jogos érdek megfelelően konkrét:
Az OAH mint adatkezelő jogos érdeke a fentiek alapján megfelelően konkrét, hiszen pontosan
meghatározásra kerül, hogy az érdekmérlegelés tárgyát képező adatkezelési tevékenység végzése
az OAH vagyontárgyainak és az OAH-ban tartózkodó személyek életének, testi épségének és
személyi szabadságának védelme, valamint a minősített adatok biztonsága érdekében szükséges.
A védelem más módszerrel nem érhető el. Az EMR-hez kapcsolódó technikai eszközök
alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog
aránytalan korlátozásával nem jár.
A jogos érdek valódi és aktuális:
A
jogos érdek valódi, hiszen a védelem jogi tárgyai jogszabályok által is meghatározott,
valódi védendő érdekek. A jogos érdek aktuális, hiszen mind a személy- és vagyonvédelem,
mind a minősített adatok biztonsága gyakorlatában állandóan, folyamatosan vagy rendszerint
előforduló szükségleten, illetve eseményeken alapszik.
Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke:
Az OAH adatkezeléséhez harmadik személynek vagy a társadalom egy részének konkrétan
érdeke is fűződhet, illetve általánosságban a személy- és vagyonvédelem, a minősített adatok
biztonsága mind össztársadalmi érdek, mely tágabb értelemben összefügg a bűncselekmények
hatékony felderítésével, illetve a közbiztonsággal. Társadalmi célként említhető még az emberi
élet, testi épség, személyi szabadság védelme, melyek megvalósulását szintén szolgálja az adott
adatkezelési folyamat.
A fentiek alapján a jogos érdek fennáll, így a továbbiakban vizsgálható a szükségesség kérdése.
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II.
Az adatkezelés szükségessége
Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez feltétlenül
szükséges és alkalmas:
Az EMR által történő rögzítés a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség,
személyi szabadság védelme érdekében, a vagyonvédelem, valamint a minősített adatok biztonsága
céljából történik. E célok eléréséhez a zártláncú kamerarendszer működtetése döntő mértékben járul
hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a
cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események, jogsértések jelentős része pedig
kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével. Az OAH minden egyes kihelyezett kamera esetében az
adatkezelés szükségességet a fenti célok figyelembe vételével vizsgálta.
Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé
korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető:
Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technika vagy megoldás, amellyel képfelvételek készítése nélkül
rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy-egy cselekmény kapcsán, így e célok elérése más, - az
érintettek információs önrendelkezési jogát csekélyebb mértékben korlátozó - módszerrel nem
biztosítható. A vagyonvédelem szempontjából ugyan lehetséges lenne kizárólag riasztó rendszer
használata, ez azonban nem nyújtana segítséget a balesetek, bűncselekmények felderítésében, az
elkövetők beazonosításában. A felvételek esetleges anonimizálása, az érintett személyek kimaszkolása
szintén lehetetlenné tenné az azon szereplő személyek beazonosítását, így az alapvető védelmi cél nem
valósulhatna meg, a felvételek bizonyos ideig való tárolása nélkül pedig nem szolgálhatnának az adatok
cselekmények bizonyítására, ellenőrzésre.
Mindezek alapján az adatkezelés érdekének szükségessége is fennáll, a továbbiakban vizsgálható
az arányosság szempontrendszere.
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III.
Az érdekek arányosságának mérlegelése
Az érintett az OAH budapesti irodaházaiba belépő természetes személy.
Az érintett és az adatkezelő kapcsolata:
Az adatkezelő és az érintett között – a látogatás céljától függően - változatos jellegű kapcsolat állhat
fenn: elképzelhető az is, hogy nincs köztük jogviszony, vagy a köztük lévő jogviszony nem
közvetlen.
Az adatkezelés hatása az érintettre, az adatkezelővel való kapcsolata fényében:
Az adatkezelés az érintett információs önrendelkezéshez való jogát és a képmáshoz való jogát érinti,
korlátozza, illetve többnyire egyenlőtlen jogviszony alapján történik. Lehetnek ugyanakkor az
adatkezelésnek olyan pozitív hatásai az érintettre, amely akár az érintett részéről is szükségessé teheti
a biztonsági kamerák felvételének rögzítését és tárolását. Ide tartozik a személy és vagyonvédelem
is, mint jog által védett, társadalmilag elfogadott érdekek. Az élet és testi épség védelméhez fűződő
érdek pedig közérdek. Az adatkezelőnek a rendkívüli események kivizsgálásához és az esetleges
jogszerűtlen cselekmények bizonyításához fűződő érdeke egyéb legitim érdeknek tekinthető. Az
érdek jellege az arányosság mércéjét a megengedhetőség felé tolja a tekintetben, hogy az
létfontosságú az adatkezelő helyiségeiben biztosított biztonság szempontjából. Teljes
bizonyossággal állítható, hogy a kezelt adatokra szükség lehet a későbbiekben, hiszen a gyakorlat is
azt mutatja, hogy a biztonság megköveteli a kamera felvételek használatát.
Az érintett ésszerű elvárásai:
Az érintett ésszerű elvárásai keretében az adatgyűjtés időpontjában számolhat és számolnia is kell
azzal, hogy személyes adatainak kezelésére jogos érdek alapján sor kerül, hiszen az adatkezelő
megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt.
Az adatkezelés módja:
Az adatkezelés - az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét megvalósítva – csupán azon adatok
körére vonatkozik, amelyek feltétlenül szükségesek a cél eléréséhez. Minden egyes kamera
szükségességét és arányosságát az adatkezelő a kihelyezés előtt megvizsgálta. A kamerás
megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. Emellett a személyes adatok kezelése a gyűjtésen, tároláson
és a bizonyításhoz történő felhasználáson kívül más adatkezelésre nem terjed ki, továbbá azokat az
adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket szigorúan azon munkatársak számára
teszi lehetővé, akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatkora szükségük van. Valamennyi
objektumra kameratérkép vázlat készült, ami a kamerák hozzávetőleges elhelyezését, megfigyelési
irányát ábrázolja. A kameratérkép az objektum biztonsági szolgálatnál érhető el. Ezzel az adatkezelés
hatásai teljes mértékben előreláthatók és kiszámíthatók.
Az érintett tájékoztatása az adatkezelésről:
Az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt
személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól.
Megállapítható, hogy az adatkezelés korlátozza az érintett személyes adataival való
önrendelkezéshez fűződő jogát, ugyanakkor ez a jog nem jelent abszolút, korlátozhatatlan
jogosultságot. A fentiek szerinti korlátozás megengedhető és arányos az adatkezelő
biztonsághoz fűződő érdekét figyelembe véve. Az arányosságot támasztja alá az érintettek
számára elérhető teljes körű, világos és közérthető adatkezelői tájékoztatás.
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IV.
Egyéb biztonsági intézkedések
Adatok korlátozott ideig történő megtartása:
Az adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli az érintett személyes
adatait, amíg arra a cél megvalósulása érdekében szükség van. A felvételeket az adatkezelő
felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30 napig tárolja az adatvédelmi tájékoztatóban
leírtaknak megfelelően.
Az adatokhoz való hozzáférés korlátozása:
Az érintett személyes adatok megismerhetősége szigorúan azon munkatársak számára lehetséges,
akiknek munkájuk elvégzéséhez a személyes adatokra szükségük van. Az említett munkavállalókon
kívül adott esetben hozzáférhet az adatokhoz nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, ügyészség,
bíróság, nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság. A
felvételeket tároló eszközök védett térben vannak elhelyezve, riasztással, illetve belépési jog
korlátozásával. A felvételeket elektronikus jogosultság korlátozással lehet elérni. A digitális rögzítők
elérése naplózásra kerül.
Egyéb biztonsági intézkedések
A kamerák képe zárt rendszeren keresztül kerül továbbításra és rögzítésre, kifejezetten erre a célra
kialakított biztonsági helyiségben kerül tárolásra. A digitális rögzítők, illetve az azokból kinyert
felvételek zárt helyen vannak tárolva; a tárolásra kijelölt helyiségek, illetve szekrények adatvédelmi
nyilvántartási számmal vannak ellátva. A digitális rögzítőket csak érvényes kóddal rendelkező, erre
kijelölt személyek kezelhetik, illetőleg végezhetnek azokról adatmentést.

V.
Az érdekmérlegelési teszt végeredménye
A fentiek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett
joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és
arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.
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Tájékoztató
elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról
Tisztelt Látogató!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH), mint adatkezelő és
üzemeltető (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. tel.: e-mail: haea (kukac) haea (pont) gov (pont)
hu , képviseli: Fichtinger Gyula főigazgató, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr.
Zombori Zsolt, zombori@haea.gov.hu) az emberi élet, testi épség, és vagyonvédelem céljából
elektronikus, kamerás megfigyelőrendszert (EMR) alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz
lehetővé.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes
megfigyelt területek piktogrammal történő megjelölésével, valamint az OAH EMR-rel
kapcsolatos belső szabályzatának közzétételével is történik (SZ-17 szabályzat).
Az EMR a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít.
A felvétel tárolásának helye: OAH
A tárolás időtartama: 30 nap
Az adatok megismerésére jogosult személyek: OAH főigazgatója és az általa írásban
feljogosított kormánytisztviselők, valamint az épületek biztonságáért felelős további
személyek, különösen a biztonsági szolgálat (portaszolgálat) munkatársai.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül
közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd részletesen az
SZ-17 szabályzatban.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
A kamerák elhelyezését és látószögét jelmagyarázattal ellátott ábrák tartalmazzák, amelyek a
személy- és vagyonvédelmi szolgáltatást végző gazdasági társaság által működtetett
portaszolgálatokon érhetők el.
Ön az adatkezelésről tájékoztatást, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, az adatkezelő fenti
elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat,
kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) is.
További részleteket a helyszínen elérhető SZ-17 szabályzat tartalmaz.
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NYILATKOZAT

Alulírott

…………………………………………………………………………….(név),

……………………………………………………………………………..(lakcím),

……………………………………………………………………………(anyja neve),

mint az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) kormányzati szolgálati jogviszonyt vagy
egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyt létesítő személy (kormánytisztviselő), az
OAH adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját tudomásul vettem, az OAH elektronikus
megfigyelő rendszerével kapcsolatos szabályzatot megismertem.

Budapest, 2019.

hó

nap

.....................................................
kormánytisztviselő
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Nyomtatvány az érintett jogainak gyakorlásához
Címzett: Az OAH főigazgatója
A kérelem érkezésének pontos időpontja (óra, perc):
Érintett neve és Joggyakorlás típusa:
Felvétel készítésének
elérhetősége
pontos
• tájékoztatás
helye
és
kérése (mi látható
ideje (nap, óra, perc)
a felvételen,
adattovábbítás,
incidens)
• zárolás
kérése
(adatkezelés
korlátozása)
• betekintés kérése
• törlés kérése
• tiltakozás

Miről ismerhető fel
Ön a felvételen?
(tájékoztatás kérése
esetén töltendő)

Kérelem elbírálásának
eredményét az alábbi
módon kérem
eljuttatni:
(email, posta,
helyszíni betekintés,
utóbbi esetén annak
javasolt időpontja)

Kérem személyes adataim tekintetében tájékoztatásomat az alábbiakról:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Kérem személyes adataim kezelésének korlátozását (zárolását), ennek indokai az
alábbiak:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Tiltakozom személyes adataim kezelése ellen, ennek indokai:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
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Kérem a személyes adataimba való betekintés engedélyezését, ennek indokai az alábbiak:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Kérem személyes adataim törlését, ennek indokai az alábbiak:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Kérem személyes adataim helyesbítését, ennek indokai az alábbiak:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
További észrevételeim:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Kelt,
aláírás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a most megadott személyes adataimat a kérelem teljesítése, illetve a
teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljék.
Kelt,

aláírás
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