
LÁTOGATÓI TÁJÉKOZTATÓ 

KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 

 

a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő  

Intézmény neve: Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola 

Képviselő megnevezése: Borbély Lászlóné 

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: dr. Miskolczi Ildikó 

Székhelye: 5430 Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3. 

Telefonszám: 06 56 470 141 

E-mail: oszoloi.iskola@gmail.com 

 

A kamerás rendszer üzemeltetőjének megnevezése: 

 

a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő  

Intézmény neve: Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola 

Képviselő megnevezése: Borbély Lászlóné 

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: dr. Miskolczi Ildikó 

Székhelye: 5430 Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3. 

Telefonszám: 06 56 470 141 

E-mail: oszoloi.iskola@gmail.com 

 

2. Tájékoztatjuk, hogy intézményünk – mint adatkezelő - a táblával jelzett helyiségeiben az 

emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem 

céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen képi megfigyelést és 

tárolást is lehetővé tesz.  A kamerák rögzítik az Ön mozgását és magatartását is az általuk 

megfigyelt területen. A kamerák hangot nem rögzítenek. 

 

3. A kamerás megfigyelés célja: a megfigyelt területek vagyonvédelmi és állományvédelmi 

szempontú biztosítása, a megfigyelt területen lévő mozgások figyelemmel kísérése. A 

kamerás megfigyelésnek nem célja a munkavállalók munkavégzésének megfigyelése. 

 

4. Ezen adatkezelés jogalapja: az adatkezelő (intézmény) jogos érdekeinek érvényesítése.  

 

5. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről 

(szülők, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A 

hozzájárulás ráutaló magatartással megadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha 

az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a bemegy, 

belép.  

 

6. Tárolás (adatkezelés) ideje: A rögzített felvételek felhasználás hiányában a 2005. évi 

CXXXIII. tv 31. § (2) bekezdése értelmében maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. 

Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot 



bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. A 2005. évi 

CXXXIII. tv 31. § (3) és (4) bekezdése értelmében bizonyos esetekben, jogszabályi feltételek 

teljesülése esetén a felvétel hosszabb ideig megőrizhető. 

 

7. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye, telephelye. 

 

8. A felvétel megtekintésére és adatkezelésre jogosultak: Az elektronikus 

megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon 

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

személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi 

vezetője jogosult. 

 

9. A felvételek továbbítása: A felvételek nem kerülnek továbbításra. 

 

10. A kamerák helye, helyzete, megfigyelt területek:  

 

A kamera száma A kamera helye 
A kamera által megfigyelt 

terület 

1. számú kamera Könyvtár külső bejárata felett bejáró rész az utcáról 

2. számú kamera Belső homlokzati fal főbejárattól 

jobbra 

kis parkoló 

3. számú kamera Belső homlokzati fal főbejárattól 

jobbra 

udvar 

4. számú kamera Belső homlokzati fal főbejárattól 

balra beugró rész 

kerékpártárolók 

5. számú kamera Földszinti folyosó jobb oldali vége földszinti folyosó 

6. számú kamera Földszinti folyosó bal oldali vége földszinti folyosó 

7. számú kamera 1. emeleti folyosó jobb oldali vége 1. emelet folyosó 

8. számú kamera 1. emeleti folyosó bal oldali vége 1. emelet folyosó 

9. számú kamera 2. emeleti folyosó jobb oldali vége 2. emelet folyosó 

10. számú kamera 2. emeleti folyosó bal oldali vége 2. emelet folyosó 

11. számú kamera Ebédlő főbejárat felett ebédlő főbejárata, padok az 

udvaron 

12. számú kamera Ebédlő előtér bejárati ajtó felett ebédlő előtér 

13. számú kamera Tornatermi rész - tornaterem 

bejárat felett 

belső ajtó, földszinti folyosó, 

14. számú kamera Tornaterem tanári szoba mellett öltözői folyosó 

15. számú kamera Tornatermi rész galéria ajtó felett galéria 

16. számú kamera Tornatermi rész emelet 

folyosó eleje 

emeleti folyosó 

 

11. Adatbiztonsági intézkedések:  

a) A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, 

hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön 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 felvételhordozó 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. 

j) A kamerák csak a megfigyelt területet láthatják, közterületet nem figyelhetnek. 

k) Mellékhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyzókban, ebédlőben tilos a kamerás megfigyelés. 

l) A kamerák elhelyezésénél ügyelni kell, hogy a jogszerűen munkáját végző munkavállaló ne 

legyen felismerhető. 

 

12. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel 

rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával 

kérheti, hogy az adatot, képfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.  

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

intézmény honlapján. Eszerint az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a 

kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez. A felügyeleti hatóságnál 

panaszt tehet. Joga van az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 

bírósági jogorvoslathoz.  

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  Az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott 

intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett 

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést 

díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel. 

 

Szolnok, 2019. február 5. 

Borbély Lászlóné 

igazgató 


