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A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ELEKTRONIKUS 
MEGFIGYELŐRENDSZERRŐL 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kancellárjaként az Egyetemen 
működtetett elektronikus megfigyelőrendszer jogszabályi megfeleltetésének érdekében az Egyetem 
Adatvédelmi Szabályzatával összhangban az alábbiakat rendelem el. 

Általános rendelkezések 
1.§ 

(1) A jelen szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi foglalkoztatottjára, valamint 
tevékenységében részt vevő minden személyre, illetve a hallgatói jogviszonyban álló személyekre, 
valamint az alkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására irányuló jogviszonyban nem álló, a 
területen megjelenni kívánó harmadik személyekre. 

(2) Az Egyetem, mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, így különösen az 
általános adatvédelmi rendelet (a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, GDPR, a 
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (lnfotv.) alapján az Egyetem területén és 
épületein belül (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.) a mozgás megfigyelésére alkalmas elektronikus 
megfigyelőrendszer által kezelt személyes adatok kezelésének rendjére az alábbi szabályzatot alkotja. 

Értelmező rendelkezések 
2.§ 

A jelen szabályzat alkalmazásában: 

• személyes adat: a ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

• érintett: az a természetes személy, aki a személyes adat alapján ténylegesen azonosított vagy 
azonosítható. 

• adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet, különösen a gyűjtés, rögzítés, 
tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, továbbítás, közlés, terjesztés, 
összekapcsolás, törlés stb. (adatkezelési műveletek). 

• adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének célját önállóan (vagy közös adatkezelés esetén 
mással együtt) meghatározza, valamint az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és 
végrehajtja (vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja). 

• adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján kezel személyes 
adatot. 



■ adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

■ adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Incidensnek kell tekinteni minden olyan eseményt, amely illetéktelen (annak megismeresere 
jogosultsággal nem rendelkező) személy részére lehetővé teszi a személyes adatok megismerését, 
például a személyes adatokat tartalmazó e-mail szándékolt címzettjétől eltérő személynek való 
megküldése, a személyes adatot tartalmazó információs és kommunikációs technológiai eszköz 
elvesztése, vagy az informatikai rendszer feltörése. 

■ harmadik fél: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a \ 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatokkal műveleteket végeznek. 

■ címzett: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
(vagy amely) részére az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó adatot hozzáférhetővé tesz. 

■ adattörlés: az adat végleges és helyreállíthatatlan felismerhetetlenné tétele. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése 
3.§ 

(1) Az elektronikus megfigyelőrendszert az Egyetem maga üzemelteti. A rögzítésre került adatok 
megismerésére a rektor, a kancellár, illetve az általuk írásban meghatalmazott személyek, valamint az 
Egyetemmel szerződéses viszonyban álló vagyonvédelmi szolgáltató illetékes munkatársa jogosultak. 

(2) A személy,- és vagyonvédelmi elektronikus megfigyelőrendszer az Egyetem épületeiben kizárólag a 
közönség számára nyilvános részeken alkalmazható. 

(3) Az Egyetem közönség számára nyilvános részeire belépő természetes személyek megfelelő 
tájékoztatáson alapuló ráutaló magatartásukkal hozzájárulnak az elektronikus megfigyelőrendszer 
alkalmazásához. 

(4) Az adatkezelő és az adatvédelmi felelős személyéről, illetve egyéb adatairól az Adatvédelmi Szabályzat 
rendelkezik. 

A megfigyelés során rögzített adatok köre és azok felhasználása 
4.§ 

(1) Az Egyetem területén és épületein belül a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelőrendszerrel 

történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 
(2) Az adatkezelés a megjelölt adatkezelési cél szempontjából megfelelő, releváns, illetve csak a 

szükségesre - élet, testi épség és vagyonvédelem - korlátozódik. 



(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer működése során rögzített képfelvétel felhasználása az 
adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve a vagyonvédelmi törvényben meghatározott 
korlátozó rendelkezések betartásával lehetséges. A felvétel vonatkozásában felhasználásnak minősül, 
ha a rögzített képet bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

Adatbiztonsági intézkedések 
S.§ 

(1) A képfelvételek megtekintésére és visszanézésre szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a 
képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 

(2) A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az 
azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhetik. A kamerák által 
sugárzott képekről a központi felvevő egységeken kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 

(3) A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon és úgy történhet, hogy az 
adatkezelést végző személye azonosítható legyen. A kamerafelvételek utólagos ellenőrzéséről, 
vissza nézéséről, illetve továbbításáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a kamerafelvétel 
vagy belépési adatok azonosítására szolgáló adatokat (eszköz azonosítója, időpont, időtartam), az 
ellenőrzés, adattovábbítás okát és jogalapját, valamint- adattovábbítás esetén -az adatok címzettjét. 
A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést 
haladéktalanul meg kell szüntetni. 

(4) A kamerafelvételeket biztonságos, külön szerveren kell tárolni. Az őrzési idő (30 nap) leteltekor az 
adatok automatikusan törlődnek. A felvételekről biztonsági másolat nem készül. 

(S) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges 
hatósági eljárás haladéktalan kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a 
hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. 

A kamerák elhelyezése 
6.§ 

(1) A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) A kamerák működését az érintettek által jól láthatóan elhelyezett tájékoztató táblák jelzik. Rejtett 
kamera az Egyetem területén nem üzemel, illetve a kamerák nem találhatók olyan helyiségekben, ahol 
ez az emberi méltóságot sértheti, különösen a mosdóban, illemhelyen, öltözőben. A kamerák 
látószöge nem irányul dolgozói munkaállomásra, továbbá közterületre. A képfelvétel 
megtekintésére szolgáló monitor úgy került elhelyezésre, hogy illetéktelen személy ne láthassa a 
kamera képet, ennek érdekében a monitor folyamatos őrzés alatt álló helyiségben került elhelyezésre. 

Adattovábbítás és adatfeldolgozás 
7.§ 

(3) Az Egyetem erre irányuló megkeresés esetén a kamerák által rögzített felvételeket hatóság vagy 
bíróság részére a szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében továbbítja. 



(4) Az adattovábbítás jogalapja: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261-265. §-ai, 309. § (1) 
bekezdése, 315-317. §, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja, 78. § (3) bekezdése. 

(5) Az Egyetemmel személy-, és vagyonvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szerződéses jogviszonyban 
álló gazdálkodó szervezet adatfeldolgozónak minősül. 

Az érintettek jogai 
8.§ 

(1) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a 
felvétel megőrzési idején - a 30 napból leszámítva 5 napot, tehát 25 napon - belül jogának vagy jogos 
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre. Bíróság 
vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a 
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól 
számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített 
képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet az 
adatvédelmi tisztviselőnek kell benyújtani. 

(2) Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos általános jellegű jogait a honlapon található egységes 
Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

(3) Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó részletszabályokat az Egyetem Adatvédelmi szabályzata 
tartalmazza. 

Vegyes-és Záró rendelkezések 
9§ 

(1) Az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik 
személyeket jól látható helyeken elhelyezett piktogramok tájékoztatják az elektronikus megfigyelő 
rendszer alkalmazásáról. 

(2) Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során megvalósuló adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztató szövegét az egyetem hivatalos honlapján elérhető egységes Adatkezelési Tájékoztató 
tartalmazza. 

(3) Jelen szabályzat az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2018. november 30. 
napján hatályba lépett a Moholy-Nagy 
megfigyelőrendszerről szóló szabályzata. 

Budapest, 2020. július 20. 

Melléklet: 
1. számú melléklet: A kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk 



ONE Műhelyház

Kamera megnevezése épület szint helyiségszám helyiségnév Tájolás
Látószög 

(fok)

1. kamera fsz. gazdasági bejárat MH -I.em kültér bejárat TWO gazdasági bejáratra és Budakeszi úti külső kapura 120 fok

2. kamera pince MH -I.em P19 előtér O_-104 lépcsőházi ajtóra és eloszó szekrényre lát 90 fok

3. kamera pince MH -I.em P02 előtér O_-110 fotocellás ajtóra és lépcsőház oldalfalára UP irányába 90 fok

5. kamera fsz. lépcsőház bejárat MH fsz. 002 előtér O_001 faláról lift és lépcsőház hátsó fala 90 fok

7. kamera  fsz. lépcsőház MH fsz. 002 előtér O_005 faláról lépcső és fotocellás ajtó 90 fok

8. kamera külső 0 szint MH I.em kültér előtér híd folytatásában épület külső sarkáról A épület felé, tegra járda 120 fok

9. Kamera 1. em lépcsőház MH I.em 102 előtér O_101 faláról lépcsőház és lift 90 fok

10. kamera  1. em lépcsőház MH I.em 102 előtér O_109 műhely sarokból lépcsőház háta 90 fok

11. kamera 2.em. 1 lépcső MH II.em 202 előtér O_206 faláról lépcsőház oldalfalára Up irányába 90 fok

12. kamera 2.em. 1 lépcső MH II.em 202 előtér O_204 faláról Master irányába előtér látható 90 fok



TWO Műteremház

Kamera megnevezése épület szint helyiségszám helyiségnév Tájolás
Látószög 

(fok)

1. kamera 2P közlekedő MM -II.em T_-216 közlekedő T_-222 felé néz, híd alatti 90 fok

2. kamera 2P lift előtér MM -II.em 2P02 közlekedő T_-208 felé néz, lift és folyosóról nyíló ajtók láthatók 90 fok

3. kamera 1 P lift előrér MM -I.em 1P02 közlekedő T_-118 felé néz, lift és folyosóról nyíló ajtók láthatók 90 fok

5. kamera 1P közlekedő MM -I.em T_-118 közlekedő T_-123 felé néz, folyosóról nyíló ajtók láthatók 90 fok

6. kamera fsz. híd bejárat MM fsz. 0008 coffice híd alatti fotocellás bejárati ajtó és T_014 ez db ajtó 90 fok

8. kamera fsz. lépcsőház bejárat MM fsz. T_010 lépcsőház lépcsőházból terasz felé vészkijáratra néz 90 fok

9. Kamera fsz. lift előtér MM fsz. 0008 coffice közlekedőgazdasági közlekedője felől lift előtér, diák szekrénysor, gazdasági átjáró 90 fok

10. kamera fsz. filmstudió előtér MM fsz. 0008 coffice közlekedőfilmstudió előtér bejárata felé, tűzcsapra néző, vészkijárat haladási útvonal felé 90 fok

11. kamera fsz. teher személy bejárat MM fsz. T_017 közlekedő coffice felől a gazdasági bejárat felé néző folyosói kamera 90 fok

12. kamera fsz. díszlettár bejárat MM fsz. T_009 díszlettár díszlettár rakodó bejáratra és teher liftre lefelé 90 fok

13. kamera 1. em híd bejárat MM I.em 0102a közlekedő térkisérleti belső végétől a fotocellás ajtón ki  a híd felé néz 90 fok

14. kamera 1. em közlekedő MM I.em 0102a közlekedő T_105 falától kifeké néz, láthatóak az ajtók, köztük a lift és lépcsőház 90 fok

15. kamera 1. em közlekedő 2 MM I.em 0102a közlekedő lépcsőház mellől  befelé a T_105 irányába néz 90 fok

16. kamera 2. em közlekedő MM II.em 0202 közlekedő lépcsőháztól kifelé néz, lift és folyosóról nyíló ajtók láthatók 90 fok

17. kamera 2. em gépház MM II.em 0211 gépház filmstudió fölötti gépészeti tér, folydékhűtők 90 fok

18. kamera fsz. büfé MM fsz. 0008 coffice T_011 raktár külsö saroktól fotocellás felé büfére előtérre 90 fok



Master "A"

Kamera megnevezése épület szint helyiségszám helyiségnév Tájolás
Látószög 

(fok)

1. kamera P titkárság Master -I.em MA.-1.02 aula átkötő lépcsőtől a tikársági ajtóra kívülről  néző 90 fok

2. kamera P aula Master -I.em MA.-1.02 aula átkötő lépcsőre ground felé irányul 90 fok

3. kamera P közlekedő Master -I.em MA.-1.11 közlekedő aula felől Base irányába, aula átjáró ajtónál telepítve 90 fok

5. kamera P közlekedő Master -I.em MA.-1.12 közlekedő aula irányába nézö, AB közös faláról 90 fok

6. kamera P átjáró Master -I.em MA.-1.34 A-B átjáró AB közös falról zsibongó irányába 90 fok

8. kamera fsz. közlekedő Master fsz. MA.002 közlekedő aula felől Base irányába, aula átjáró ajtónál telepítve 90 fok

9. Kamera 1. em  aula Master I.em MA.1.02 aula M_113 faláról a lépcsőház és terasz kijárat felé, otthontér bejárat 90 fok

10. kamera 1. em otthontér Master I.em M_105 otthontér bejárati ajtó fölött 120 fok

11. kamera 1. em közlekedő Master I.em MA.1.16 közlekedő tűzlépcső ajtó, otthontér ajtó, M111 projekttér ajtó 90 fok

12. kamera 2. em  aula Master II.em MA.2.02 aula auditórium, lift, lépcső, brand iroda bejárat 90 fok

13. kamera 2. em otthontér Master II.em M_206 otthontér bejárati ajtó fölött 120 fok

14. kamera 2. em közlekedő Master II.em M.2.17 közlekedő M_212 projekttér ajtó, tűzlépcső, közlekedő ablak 90 fok

15. kamera 3. em  campus Master III.em M_311 CI előtér első szakasz, bejárati ajtóra néz 90 fok

16. kamera 3. em  pénztár Master III.em M_313 irattár salgó polcokra néz 90 fok

17. kamera 3. em  otthontér Master III.em M_307 otthontér bejárati ajtó fölött 120 fok

18. kamera 3. em  teakonyha Master III.em MA3.13 közlekedő tűzlépcső ajtó, M_309 vizesblokk közlekedő ajtó 90 fok



Base "B"

Kamera megnevezése épület szint helyiségszám helyiségnév Tájolás
Látószög 

(fok)

1. kamera P lift előtér Base -I.em MB_-1.02 lift előtér lift, B_-109 ajtó egy része 90 fok

2. kamera P zsibongó Base -I.em B_-107 zsibongó átjáró ajtó jobb felső sarkából az üvgfal felé, hőközpont ajtó 90 fok

3. kamera P átjáró Base -I.em AB átjáró átjáró B faláról A irányánba teljes folyosó 90 fok

5. kamera P átjáró Base -I.em AB átjáró átjáró A épület felől a B irányába teljes folyosó 90 fok

6. kamera fsz. jobb Base fsz. MB_0.02 lift előtér Lift ajtók, B_003 takszer ajtó része 90 fok

8. kamera fsz. szélfogó Base fsz. MB0.01 coffice szélfogóra néz Master irányába 90 fok

9. Kamera fsz. bal Base fsz. MB0.01 coffice lift ajtók, B_008 takszer ajtó része 90 fok

10. kamera 1. em jobb Base I. em MB1.02 közlekedő lift ajtók, B_105 takszer ajtó része 90 fok

11. kamera 1. em bal Base I. em MB1.02 közlekedő lift ajtók, B_112 takszer ajtó része 90 fok

12. kamera 2. em jobb Base II. em MB2.02 közlekedő lift ajtók, B_203 takszer ajtó része 90 fok

13. kamera 2. em bal Base II. em MB2.02 közlekedő lift ajtók, B_207 takszer ajtó része 90 fok

14. kamera 3. em jobb Base III. em MB3.02 közlekedő lift ajtók, B_305 takszer ajtó része és 306 otthontér jo bejárat 90 fok

15. kamera 3. em bal Base III. em MB3.02 közlekedő 306 otthontér bal oldali bejárat 90 fok



Gondűző "GV"

Kamera megnevezése épület szint helyiségszám helyiségnév Tájolás
Látószög 

(fok)

1. kamera P titkárság Master -I.em MA.-1.02 aula átkötő lépcsőtől a tikársági ajtóra kívülről  néző 90 fok

2. kamera P aula Master -I.em MA.-1.02 aula átkötő lépcsőre ground felé irányul 90 fok

3. kamera P közlekedő Master -I.em MA.-1.11 közlekedő aula felől Base irányába, aula átjáró ajtónál telepítve 90 fok

5. kamera P közlekedő Master -I.em MA.-1.12 közlekedő aula irányába nézö, AB közös faláról 90 fok

6. kamera P átjáró Master -I.em MA.-1.34 A-B átjáró AB közös falról zsibongó irányába 90 fok

8. kamera fsz. közlekedő Master fsz. MA.002 közlekedő aula felől Base irányába, aula átjáró ajtónál telepítve 90 fok

9. Kamera 1. em  aula Master I.em MA.1.02 aula M_113 faláról a lépcsőház és terasz kijárat felé, otthontér bejárat 90 fok

10. kamera 1. em otthontér Master I.em M_105 otthontér bejárati ajtó fölött 120 fok

11. kamera 1. em közlekedő Master I.em MA.1.16 közlekedő tűzlépcső ajtó, otthontér ajtó, M111 projekttér ajtó 90 fok

12. kamera 2. em  aula Master II.em MA.2.02 aula auditórium, lift, lépcső, brand iroda bejárat 90 fok

13. kamera 2. em otthontér Master II.em M_206 otthontér bejárati ajtó fölött 90 fok

14. kamera 2. em közlekedő Master II.em M.2.17 közlekedő M_212 projekttér ajtó, tűzlépcső, közlekedő ablak 90 fok

15. kamera 3. em  campus Master III.em M_311 CI előtér első szakasz, bejárati ajtóra néz 90 fok

16. kamera 3. em  pénztár Master III.em M_313 irattár salgókra néz 90 fok

17. kamera 3. em  otthontér Master III.em M_307 otthontér bejárati ajtó fölött 90 fok

18. kamera 3. em  teakonyha Master III.em MA3.13 közlekedő tűzlépcső ajtó, M_309 vizesblokk közlekedő ajtó 90 fok

1. kamera P lift előtér Base -I.em MB_-1.02 lift előtér lift, B_-109 ajtó egy része 90 fok

2. kamera P zsibongó Base -I.em B_-107 zsibongó átjáró ajtó jobb felső sarkából az üvgfal felé, hőközpont ajtó 90 fok

16. kamera Gondűző GV fsz. MGV.0.01 közlekedő főbejárat felett, látható a közlekedő, hátsó ajtó, belát a pihenő szoba irányába 90 fok



UP "TK"

Kamera megnevezése épület szint helyiségszám helyiségnév Tájolás
Látószög 

(fok)

1. kamera P titkárság Master -I.em MA.-1.02 aula átkötő lépcsőtől a tikársági ajtóra kívülről  néző 90 fok

2. kamera P aula Master -I.em MA.-1.02 aula átkötő lépcsőre ground felé irányul 90 fok

3. kamera P közlekedő Master -I.em MA.-1.11 közlekedő aula felől Base irányába, aula átjáró ajtónál telepítve 90 fok

5. kamera P közlekedő Master -I.em MA.-1.12 közlekedő aula irányába nézö, AB közös faláról 90 fok

6. kamera P átjáró Master -I.em MA.-1.34 A-B átjáró AB közös falról zsibongó irányába 90 fok

8. kamera fsz. közlekedő Master fsz. MA.002 közlekedő aula felől Base irányába, aula átjáró ajtónál telepítve 90 fok

1. kamera P lift előtér UP -I.em U_-102 közlekedő U_-102 faján, liftek és lépcsőházi ajtó irányába lát 90 fok

2. kamera fsz. recepció UP fsz. TK.017 ground könyvtár külső sarkától recepcióra, főbejáratra és kiállító falra, a lépcső alsó 1/3-ig 120 fok

3. kamera fsz. bejárat UP fsz. TK0.04 közlekedő könyvtár melletti bejárati szélfogóra néz, lift felé vezető árjáró látszik 90 fok

5. kamera fsz. főbejárat UP fsz. TK.017 ground főbejárati ajtók, szélfogóval a recepciótól 90 fok

6. kamera fsz. szélfogó UP fsz. TK.044 ground szélfogó belülről (részben, 2,5 ajtó) 90 fok

7. kamera fsz. konyha UP fsz. TK.0.22 konyha tálaló, kiadó abla 90 fok

8. kamera fsz. workcentre UP fsz. TK.0.23 közlekedő gazdasági folyosó (printshop ajtók érintőlegesen) 90 fok

9. Kamera 1. em lift előtér UP I. em Tk.1.02 lift előtér könyvtár felé, vezetői irodáktól 90 fok

10. kamera 2. em szélfogó UP II. em U201 szélfogó TK2.03 felé néz 90 fok

11. kamera 2. em lift előtér UP II. em TK2.02 közlekedő szélfogó felől a lift felé néz 90 fok

12. kamera 3. em lift előtér UP III. em TK3.02 közlekedő U301 felől lift felé 90 fok

13. kamera 4. em lift előtér UP IV. em TK4.02 közlekedő nyitott közlekedő felől lift, másoló teakonyha 90 fok

14. kamera 5. em lift előtér UP V. em TK5.02 közlekedő U507 irányából lift, U520 tárgyaló, 519 iroda 90 fok



ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Adatkezelés megnevezése Kamerarendszer alkalmazásával rögzített képfelvételekkel kapcsolatos 
adatkezelés 
Az Egyetem területén és épületein belül (1121 Budapest, Zugligeti út 9- 

Adatkezelés rövid leírása 25.) a mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelőrendszerrel történik, 
mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

1. Adatkezelői szempontok 

1./ Mi az adatkezelés célja? 

A megfigyelések és a képfelvételek rögzítésének célja az Egyetem 
épületeinek, az Egyetem területén tartózkodó személyek életének, testi 
épségének, valamint az Egyetem területén tartózkodó személyek és az 
Egyetem által használt vagyontárgyak védelme. Az emberi élet, a testi 
épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, 
észlelése, az elkövető kilétének feltárása, valamint a jogsértések 
bizonyítása. 

2./ Ehhez a célhoz feltétlenül szükséges-e 
személyes adatokat gyűjteni? 
[Vagy rendelkezésre áll-e olyan másik 
megoldás, amellyel ugyanúgy elérhető a 
cél, de nem kell hozzá személyes adatokat 
kezelni?] 

Igen. 

A képfelvevő elektronikus megfigyelő rendszer által történő rögzítés a 
létesítmény védelme, a rendkívüli események megelőzése, 
következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések 
észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények 
megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség, személyi szabadság 
védelme érdekében, valamint vagyonvédelem céljából történik. 
E célok eléréséhez a 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, panaszok jelentős 
része pedig kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével. 

Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésére más olyan alternatív eszköz, 
eljárás vagy megoldás, amelynek segítségével a fenti adatkezelési célt 
adatkezelés nélkül tudná elérni. 

3./ Mely személyes adatokat kezeli az 
adatkezelő a fenti cél elérése érdekében? 

A kezelt személyes adatok a biztonsági kamera felvételei, az érintettek 
képmására, mozgására, tartózkodására, magatartására vonatkozó 
információk. A kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló 
területre irányul, a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére 
korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek a személyi és 
vagyonvédelmi cél megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél 
megvalósulásához szükséges legrövidebb ideig tároltak. 

4./ Elérhető-e az adatkezelési cél kevesebb 
személyes adat kezelése mellett? 

Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan technika vagy megoldás, amellyel 
képfelvételek készítése nélkül rekonstruálni lehetne, hogy mi történt egy 
baleset vagy bűncselekmény 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 
kivizsgálásában, 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. 
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II. Szempontok az érintett oldalán 

Igen. 

5./ Számíthat-e az érintett arra, hogy az 
Az adatgyűjtés megkezdésekor az adatkezelő teljes körű, világos és 
közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes 

adatait a fenti célból kezelik? adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 
Az Egyetem az általa működtetett kamerarendszer által jut az érintettek 
személyes adatainak birtokába. 

6./ Hogyan jutott az adatkezelő az érintett 
A kamerák látószöge csak a céljukkal összhangban álló területre irányul, 
a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, 

személyes adataihoz? amelyek feltétlenül szükségesek a személyi és vagyonvédelmi cél 
megvalósulásához, és kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához 
szükséges legrövidebb ideig tároltak. 

7./ Az érintett milyen ésszerű elvárásokkal 
Az érintett ésszerű elvárásai keretében az adatgyűjtés időpontjában 
számolhat és számolnia is kell azzal, hogy személyes adatainak kezelésére 

rendelkezhet az adatkezeléssel jogos érdek alapján sor kerül, hiszen az adatkezelő megfelelő előzetes 
kapcsolatban? tájékoztatást nyújt az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt. 

Igen. 
Lehetnek ugyanakkor az adatkezelésnek olyan pozitív hatásai az 

8./ Az adatkezelés célja előnyökkel jár-e az 
érintettre, amely akár az érintett részéről is szükségessé teheti a 
biztonsági kamerák felvételének rögzítését és tárolását. Ide tartozik a 

érintett számára? személy és vagyonvédelem, illetve a panaszkezelés is, mint jogilag védett, 
társadalmilag elfogadott érdekek. Az élet és testi épség védelméhez 
fűződő érdek pedig közérdek. 
Az adatkezelés érintheti negatívan az érintettet, hiszen abból kifolyólag, 
hogy nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, elképzelhető, 

9./ Az adatkezelés megvalósulása hogy ez az érintett akarata ellenére történik. Megemlítendő azonban, 
hátrányos lehet-e az érintettre nézve? hogy a lehető legrövidebb ideig történő adatkezelés, és a korlátozott 

hozzáférési lehetőség az adatokhoz hatékonyan enyhítik ezen negatív 
hatásokat. 

Ill. Szempontok az egyensúly eléréséhez 

10./ Okozna-e hátrányt az adatkezelő 
részére, ha elmaradna az adatkezelés? 

Igen, mert az adatkezelés hiányában az Egyetem nem, vagy csak nagyon 
körülményes, bonyolult módon tudná az esetleges jogsértéseket 
bizonyítani. 

11./ Milyen kapcsolatban áll az adatkezelő 
és az érintett? 
Ez a kapcsolat egyszeri, eseti vagy 
rendszeres-e? 
Van-e egyenlőtlenség a kapcsolatuk 
jellegében? 

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 érintettek az Adatkezelővel állhatnak hallgatói jogviszonyban, 
foglalkoztatási jogviszonyban, valamint részt vehetnek az Adatkezelő 
tevékenységében. Az alkalmazotti vagy egyéb munkavégzés ellátására 
irányuló jogviszonyban nem álló, a területen megjelenni kívánó harmadik 
személyek nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. 
Az adatkezelés többnyire egyenlőtlen jogviszony alapján történik. 

12./ Rendelkezik-e az érintett ellenőrzési 
joggal (tiltakozási joggal) az adatkezelést 
illetően? 

Igen. 

Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
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Az Adatkezelő a kamerarendszer működtetésével kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségének piktogramok, feliratok érintettek által jól 
látható helyen történő elhelyezésével tesz eleget. MOME a honlapon 
található egységes adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a 
területre belépő érintetteket az adatkezelésre vonatkozó részletekről. 
Erre az Egyetem területén működő elektronikus megfigyelőrendszerről 
szóló szabályzatában is utal. 

13./ Mi az adatkezelés tervezett Legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap. időtartama? 

14./ Milyen technikai és szervezeti 
Az Egyetem az Adatvédelmi Szabályzatában és az Egyetem területén 

intézkedések garantálják adatok működő elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzatában az meghatározott általános technikai és szervezeti intézkedéseken túl biztonságát? 
Az adatkezelő alkalmaz-e pl. álnevesítést egyéb, különös biztonsági előírást nem alkalmaz. Az Egyetem az 

(pszeudonimizációt), titkosítást? adatvédelmi nyilvántartásban szereplő adatkezeléseit rendszeresen 
felülvizsgálja. 

IV. Kiértékelés 

1. Jogos érdek fennáll: 
Az Egyetemen megvalósuló személy- és vagyonvédelem olyan érdek, amely nem csak az adatkezelő érdekének 
tekinthető, hiszen az élet és testi épség védelme egy lényeges társadalmi érdek is, illetve az Adatkezelő általi bizonyítási 
lehetőséghez fűződő alapvető érdek. A rendkívüli események bekövetkezésére irányuló gyanú esetén történő vizsgálat 
vagyonvédelmi szempontból is fontos, így azon tény figyelembe vételével, hogy az említett érdekek megvalósítása az 
alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik, egyértelműen megállapítható, hogy az Adatkezelő érdeke valós 
és jogszerű. A fentiek alapján az is megállapítható, hogy kellően meghatározott, valódi és aktuális a jogos érdek, ezért 
helyes a szükségesség további vizsgálata. 

2. Az adatkezelés szükséges: 
Az adatkezeléssel elérni kívánt cél, a személy- és vagyonvédelem, illetve a rendkívüli eseményekre irányuló gyanú 
kivizsgálása olyan technikai intézkedéseket követel meg, amelyek alkalmasak az adott személy és cselekménye 
felismerésére, illetve a képi megjelenítés elengedhetetlen a minél pontosabb információszerzéshez, így nemhogy 
alkalmas, de nélkülözhetetlen is az Adatkezelő érdekének eléréséhez. Emellett egyéb alternatív, kevésbé korlátozó 
eszköz nem áll rendelkezésére az Adatkezelőnek jogos érdeke elérésére. A felvételek esetleges anonimizálása, 
érintettek kimaszkolása 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 a jogos érdek szükségessége is fennáll, ezért helyes az 
arányosság további vizsgálata. 

3. Az adatkezelés arányos korlátozást jelent az érintett vonatkozásában: 
Az érdekek természetének vonatkozásában elmondható, hogy bár az adatkezelés korlátozza az érintett személyes 
adataival való önrendelkezéshez való jogát, ez a jog azonban nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így 
az adatkezelés szükségessége és arányossága esetében az megengedhetőnek minősül. Tekintettel arra, hogy az 
előbbiek alapján a szükségesség már fennáll, a továbbiakban az arányosság vizsgálata szükséges. 

Az Adatkezelő a személy- és vagyonvédelemhez fűződő jogilag elismert érdeke az arányosság megítélésekor ugyan az 
alapjog érvényesítésénél gyengébb, azonban az egyéb legitim érdeknél és a kulturálisan vagy társadalmilag elismert 
érdeknél erősebb érdeknek tekinthető. 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 billenti a tekintetben, hogy az létfontosságú az 
adatkezelő létesítményeiben 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, így a mérce az adatkezelés megengedhetősége felé billen el. 

A korlátozás arányosságát növeli azonban, hogy az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az 
érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett 
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adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve, hogy ezen adatok a lehető legrövidebb ideig tároltak, és kizárólag azon 
személyek férhetnek hozzájuk, akiknek ez munkájuk elvégzéséhez szükséges. 

Mindezek 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. 

Készítette/jóváhagyta 
készítette: 

' r. Juhász Kinga 
adatve elmi tisztviselő 

Dátum 2020. július 17. 
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