
1 
 

 

 

 

 

 

 
Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet 

(XXI. kerület Kossuth Lajos u. 71/b) 
 

Biztonsági Szabályzata 
kamerarendszer létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

A jelen Szabályzat megalkotásával a Szövetkezet az alapszabály „XI. 50. – A lakásszövetkezet 
a saját tulajdonában álló, az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló biztonsági berendezéseket 
– például kamerás megfigyelő és riasztó berendezést – üzemeltethet a mindenkor érvényes 
és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A lakásszövetkezet köteles a kamerás 
megfigyelő berendezéseket a személyiségi jogok megsértése nélkül működtetni, a rögzített 
adatokról csak az arra jogszabályi felhatalmazással, vagy hatósági engedéllyel rendelkező 
személyeknek adhat információt. Köteles továbbá elkészíteni az üzemeltetésre vonatkozó 
biztonsági szabályzatát, amelyet a közgyűlésnek kell elfogadni.” pontjának tett eleget.  

 
 

Kamerarendszer létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szabályok 
 
1. A közgyűlés a tag tulajdonosok …………………többségének igenlő szavazatával   

…………/…………..… sz. határozatával a közös tulajdonban álló épületrészek, 
helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással 
kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) létesítéséről és 
üzemeltetéséről döntött. A közgyűlés döntése alapján a törvény előírásainak megfelelve 
a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet alapszabályának XI. 50. pontja szerint 
kidolgozásra került a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési 
szabályokat tartalmazó Biztonsági Szabályzat. 

2. A Szövetkezet közösségének határozata alapján épületrészek, helyiségek és területek 
megfigyelését szolgáló kamerarendszer bővítése a Szövetkezet közös tulajdonában álló 
épületrészeken, helyiségeken és egyéb területeken bármikor lehetséges. A bővítéssel és 
annak műszaki paramétereiben történő változással kapcsolatban a Biztonsági 
Szabályzat módosítása szükséges, a változásokra való tekintettel az üzemeltetési 
szerződést is módosítani kell, és az adatkezelési tájékoztatóban a változtatásokat 
szerepeltetni kell. 

3. a Szövetkezet elnöke alapszabályi felhatalmazás alapján a Szövetkezet nevében írásbeli 
szerződést kössön Vállalkozóval kamerarendszer üzemeltetéséről, aki a Személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelel. 

4. A kihelyezett kamerákat számozással kell ellátni. A számozást követően el kell végezni 
annak dokumentálását és az érdekmérlegelési tesztben, valamint az adatkezelési 
tájékoztatóban is szerepeltetni kell. A kamerás megfigyelés csak elengedhetetlenül 
szükséges mértékű lehet, és nem járhat mások jogának aránytalan korlátozásával. 

5. A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági 
követelményeknek, beleértve a felvételek automatikus rögzítésének lehetőségét is. 

6. A felvételeket az érdekmérlegelési teszt alapján a rögzítést követő 15. napig szabad 
tárolni abból a célból, hogy a Szövetkezet és a Vállalkozó., mint közös adatkezelők által, 
és az érintettek részére felhasználhatóak legyenek.  

7. A rögzítést követő 15. nap lejártát követően a fel nem használt felvételeket 
haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. 

8. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a közös adatkezelők, így a 
Szövetkezet elnöke és a Vállalkozó. – a rendszer üzemeltetője – férhet hozzá. 
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9. A felvételen szereplő természetes személy, mint érintett számára biztosítani kell 
valamennyi, az Európai Unió kötelező jogi aktusában és az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jogoknak, az ott 
meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. 

10. A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges 
adatokat, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok 
megismerésének idejét. 

11. A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt 
területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket tájékoztatni kell a 
személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokról, információkról, így különösen a 
kamerarendszer alkalmazásának tényéről, az érintetteket megillető jogokról, az 
üzemeltető személyéről és elérhetőségeiről. 

12. A 11. pontban hivatkozott tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megtenni. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább az alábbiakra: 

a) az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége, 
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, 
c) az érintett személyes adatok kategóriái, 
d) a személyes adatok címzettje, 
e) egyes kamerák elhelyezésére, arra, hogy közvetlen vagy rögzített 

megfigyelést végeznek-e, 
f) az üzemeltető személye és elérhetősége, 
g) a felvétel tárolásának ideje, 
h) az érintettek jogai. 

13. A kamerarendszer a Szövetkezet tulajdona, ezáltal a tagok közös tulajdonába kerül. 

14.  A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvényben szereplő 
kamerarendszer alkalmazása csak lehetőség a Szövetkezetek számára, ezért a 
kamerarendszer alkalmazásából fakadó adatkezelés nem kötelező adatkezelés, hanem 
jogos érdeken alapuló adatkezelés. 

15. A jogos érdeket az érdekmérlegelési tesztben úgy kell igazolni, hogy kameránként 
kell megjelölni a célokat, amelyet az alapszabályzathoz csatolni kell. Az 
érdekmérlegelési tesztet kérésére az érintetteknek át kell adni. 

16. A kamerarendszer alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
megfogalmazott jogos érdek, mert a kamerarendszer a Szövetkezet jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, amelyet a vállalkozó által biztosított szolgáltatással és 
szakmai ismeretekkel közösen végez.  

17. A kamerarendszer üzemeltetésének a célja, hogy az emberi élet, a testi épség, a 
személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, 
valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja. A Szövetkezet 
elhelyezkedése, épületének sajátossága; a bent tartózkodó személyek száma; az 
idelátogató személyek személyazonosságának és a látogatás céljának 
ellenőrizhetetlensége; a munkaidőben, valamint munkaszüneti időszakban, így 
szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban üresen maradt külön tulajdonú lakások 
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és a bennük lévő vagyon védelme miatt a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek 
felhasználásával nem érhető el. 

18.  A kamerarendszer alkalmazása tekintetében közös adatkezelő a Szövetkezet és a 
Vállalkozó. A Szövetkezetet az adatkezelés vonatkozásában a Szövetkezet elnöke 
képviseli. 

19. A rendszer üzemeltetéséről és a közös adatkezelésben történő megegyezésről, annak 
feltételeiről, szabályairól írásban, Szerződésben kell megállapodni. A Szövetkezet 
részéről a szerződést a Szövetkezet elnöke jogosult megkötni. 

20. A fiatalkorú személyek adatkezelésével kapcsolatban garanciális szabályként alkotja 
meg a Szövetkezet, hogy igény esetén külön tájékoztatást kapnak az adatkezelési 
tevékenységről, illetve a Vállalkozó kifejezett kérés esetén külön gyermekeknek 
szóló tájékoztatót is elhelyez. 

21. A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás bejáratára vagy más 
nyílászárójára.  

22. A Vállalkozónak magánszféra-barát technológiákat kell alkalmaznia a kamerarendszer 
üzemeltetésekor úgy, hogy lehetővé kell tenni az egyes területek kimaszkolásának 
lehetőségét. 

23. A szerződésből eredő feladatai tekintetében a közös adatkezelés során a Vállalkozó 
köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 

24. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történhet, 
emellett minden szükséges technikai és szervezési intézkedést meg kell tenni az érintett 
adatainak elvesztése, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi 
megismerése, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlése ellen. 

25. Gondoskodni kell arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy 
közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az 
adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. 

26. Gondoskodni kell a kamerás megfigyelő rendszer rendszeres karbantartásáról. 
Ennek szabályait és költségeit Szerződésnek kell tartalmaznia. 

27. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott módon kell elhelyezni 
(pl. zárt szekrénybe). 

28. Gondoskodni kell arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül 
ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

29. Biztosítani kell, hogy a kamerarendszer a Szövetkezet területéről ki ne lásson, 
közterületet vagy szomszédos ingatlanokat ne figyelhessen. 

30. Az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem megfelelő kamerarendszer, vagy 
azon kívül egyedi kamera közös tulajdonrészen nem létesíthető és nem üzemeltethető. 
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AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

 

Érdekmérlegelési teszt 
 

A teszt 
elkészítésének oka 

A teszt annak bemutatására szolgál, hogy a Szövetkezet 
bebizonyítsa, hogy megfelelően azonosította a jogos érdekét és az 
adatkezelését olyan módon végzi, hogy az nem jelent aránytalan 
korlátozást az érintett érdekeire, jogaira és szabadságaira nézve. 

 
 
 
 
 
 
 

Előzmények, 
kontroll  

(garanciák) 

A Szövetkezet közgyűlése azt a döntést hozta, hogy a közös 
tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését 
szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus 
megfigyelő rendszert (kamerarendszer) létesít és üzemeltet. 
 
- A Lszt. 15. § (1) bekezdése alapján a Szövetkezet legfőbb 

döntéshozó szerve a közgyűlés. 
- A Lszt. 15. § (1) bekezdés h) pontja alapján a szövetkezet 

tulajdonában álló épületrészek használata, hasznosítása 
módjának megváltoztatása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 
A tagokból álló közgyűlés a törvény által biztosított 
felhatalmazása alapján a közös tulajdonú kamerarendszer 
használatáról a fentiek alapján írásbeli szavazás útján döntött. 

A tervezett 
adatkezelés 
jogalapja  

(GDPR megfeleltetés) 

A kamerarendszer alkalmazása csak lehetőség a Szövetkezet 
számára, ezért az jogos érdeken alapuló adatkezelés lehet, a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján. 

 
 
 
 
 

Az önkéntes 
hozzájárulás  

jogalap elvetése 

A jogalap megállapításakor elvetésre került a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás, mint jogalap. Ennek indoka: 

- a közös tulajdon használatára valamennyi tagok, a nem tag 
tulajdonos jogosult, a hozzájárulás megtagadásával az érintett 
kizárná magát a közös tulajdon használatának lehetőségéből, 
ezzel hátrány érné; 

- a hozzájárulás visszavonásával az érintett kizárná magát a 
közös tulajdon használatának lehetőségéből, ezzel hátrány 
érné; 

- a közös tulajdon használatára akkor is jogosult valamennyi 
tagok, a nem tag tulajdonos, ha ezzel nem ért egyet, vagy nem 
kívánja az adott területet ténylegesen használni. Egyéb 
érintettek esetében a hozzájárulás beszerzése lehetetlen 
lenne. 

Az írásbeli 
érdekmérlegelés 

jogalapja 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogszerűség és átláthatóság, valamint a GDPR 6. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott elszámoltathatóság elve. 

A személyes adatok 
forrása 

A személyes adatok forrása a kamerarendszer látószögébe kerülő 
érintett. 

 
Annak meghatározása, hogy az adatkezelés feltétlenül szükséges-e a cél eléréséhez 

 
 
 

A kamerarendszer az emberi élet, a testi épség, a személyi 
szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és 
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Szükségesség 

bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét 
szolgálja. 
 
A Szövetkezet elhelyezkedése, épületének sajátossága; a bent 
tartózkodó személyek száma; az idelátogató személyek 
személyazonosságának és a látogatás céljának 
ellenőrizhetetlensége; a munkaidőben, valamint munkaszüneti 
időszakban, így szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban 
üresen maradt külön tulajdonú lakások és a bennük lévő vagyon 
védelme miatt a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek 
felhasználásával nem érhető el. 
 
E célok eléréséhez a kamerarendszer működtetése döntő mértékben 
hozzájárul, hiszen a jogsértések jelentős része megelőzhető, 
valamint a bekövetkezett események, jogsértések, panaszok 
jelentős része eredményesebben vizsgálható akár az adatkezelő, 
akár a hatóság részéről.  
 
Ezek alapján a kamerarendszer szükségessége igazolható. 

 
 
 

Alternatívák 

A Szövetkezet közgyűlése azt a döntést hozta, hogy a közös 
tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését 
szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus 
megfigyelő rendszert (kamerarendszer) létesít és üzemeltet. 
A kamerarendszer éjjel-nappal üzemelő, olyan védelmi, jogsértést 
megelőző funkciót biztosító rendszer, amely alkalmazása helyett 
egyéb alternatíva nincs. 

 
Az adatkezelő jogos érdekének meghatározása, az érdek jogosságának  

vagy nem jogszerű voltának megállapítása  
(törvényes-e, kellően pontos-e, nem elméleti jellegű-e) 

 
 

A Szövetkezet jogos 
érdekének 

beazonosítása, 
leírása 

A Szövetkezet tagjainak és nem tag tulajdonosainak jogos érdeke, 
hogy a tulajdonosi részjogosítványból fakadó jogait gyakorolni 
tudja: maga határozza meg a magánterületre való belépésre 
jogosultak körét és annak módszerét, bizonyos esetekben az ott 
elkövetett jogsértőkkel szembeni fellépést, amelyhez a jogsértő 
azonosítása szükséges.  
A tag határozhatja meg, hogy a magántulajdonát képező ingatlan 
bejáratát kamerarendszerrel kívánja védeni, hogy az adott 
időszakban üresen álló ingatlan védelme biztosított legyen. 
A tulajdonosi jogosultság a legfőbb uralmi jog egy dolog felett, a 
tulajdonjogi igények pedig soha nem évülnek el.  
 
Ezért a Szövetkezet jogos érdeke, hogy tagjai és nem tag 
tulajdonosai jogait gyakorolni tudja, magát, társait, vagyonát védje, 
és ez a jog előbbre való, mint más személyek érdekei. 

 
 

Az érintettek jogait 
és szabadságait ért 

sérelem 

Az érintettek valamennyien a Szövetkezet tagjai, ott lakók vagy oda 
egyéb konkrét céllal érkező személyek. A Szövetkezet területe 
magánterület, oda illetéktelen személyek cél nélkül nem léphetnek 
be. 
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Ezek alapján a jogaik és szabadságuk nem sérül, hiszen 
valamennyiük közös érdeke az, hogy a személy- és 
vagyonbiztonságuk biztosítva legyen.  
Az érintettek jogait és szabadságait nem éri sérelem. 

Harmadik fél jogait 
és szabadságait  

ért sérelem 

Harmadik félnek jogai vagy érdekei nem sérülhetnek. 

 
Gyermekek 
érintettsége 

A kamerarendszer alkalmazásában érintett gyermekkorú személy is 
lehet. Erre való tekintettel a gyermekek adatainak kezelésére 
vonatkozó szabályokat és garanciákat a Szabályzat 21. pontja 
tartalmazza. 

A törvényesség A tulajdonosok jogait a Ptk. 5:13. § tartalmazza, a kamerarendszer 
üzemeltetése a Lszt. 14/A. § (1) -án alapul. 

Az elméletiség 
kérdése 

A Szövetkezet magánterületének, a tagok és nem tag tulajdonosok 
közös tulajdonának védelme a közgyűlés döntésén alapuló valós, 
fennálló érdek.  

Előnyök, pozitív 
következmények 

A Szövetkezet a kamerarendszer használatával el kívánja érni azt, 
hogy ne - vagy kevesebb arányban - kövessenek el bűncselekményt 
vagy szabálysértést, sem a személyek, sem a vagyoni javak 
sérelmére.  

 
Annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja,  

milyen személyes adatok meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek 
 

 
 
 
 
 
 

Az adatkezelés célja 
 

 
A Ptk. 5:13. § (1) bekezdés alapján a tulajdonost tulajdonjogának 
tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok 
között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. 
A Ptk. 5:13. § (2) bekezdés alapján a tulajdonost megilleti 
különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok 
szedésének és a rendelkezés joga. 
 
A Szövetkezet elhelyezkedése, épületének sajátossága; a bent 
tartózkodó személyek száma; az idelátogató személyek 
személyazonosságának és a látogatás céljának 
ellenőrizhetetlensége; a munkaidőben, valamint munkaszüneti 
időszakban, így szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban 
üresen maradt külön tulajdonú lakások és a bennük lévő vagyon 
védelme miatt a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek 
felhasználásával nem érhető el. 
 
A Szövetkezet tulajdonközössége élve a tulajdonost megillető 
jogosítványokkal úgy határozott, hogy a közös tulajdonnak 
minősülő területeken az emberi élet, a testi épség, a személyi 
szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és 
bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét 
szolgáló kamerarendszert létesít és üzemeltet. 
 
A kamerarendszer üzemeltetése profilalkotással nem jár, vagyis a 
felvételeket nem használjuk személyes jellemzők értékelésére, 
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tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 
elemzésére vagy előrejelzésére. 

1-es kamera látótere 
 és adatkezelési célja 

Megfigyelt terület:……. 
Cél: Személy- és vagyonvédelem 

2-es kamera látótere 
és adatkezelési célja 

Megfigyelt terület:……. 
Cél: Személy- és vagyonvédelem 

3-as kamera látótere 
és adatkezelési célja 

Megfigyelt terület:……. 
Cél: Személy- és vagyonvédelem 

Az adatkezeléssel 
érintett  

személyes adatok 
köre 

A Szövetkezet területére belépő személyek képfelvételen látszódó 
képmása és egyéb, a kamerarendszer által rögzített személyes adatai 
(viselkedése). 
A felvétel készítésének helye, napja és ideje. 
A kamerák hangot nem rögzítenek.  

Az adatkezelés 
időtartama 

A felvétel 15 napig kerül megőrzésre, hogy esetleges jogvita, 
károkozás vagy egyéb igény esetén az hozzáférhető legyen. 
A felvételek a 15. nap után törlésre kerülnek. 

Különleges adatok 
kezelése 

A Szövetkezet a kamerarendszerrel összefüggésben nem kezel 
különleges személyes adatokat. 

 
Az érintettek lehetséges érdekeinek meghatározása (azok a szempontok, 

amelyeket az érintettek felhozhatnak az adatkezeléssel szemben) 
 

 
 
 
 
 

Az érintettek és az 
adatkezelő 
kapcsolata 

A közös adatkezelő a relatív jogképességgel rendelkező 
Szövetkezet és a Vállalkozó. A Szövetkezet tagjai egymással 
mellérendelt és egyenrangú viszonyban állnak. Képviseletüket a 
Szövetkezet elnöke látja el. 
Az érintettek elsődlegesen az önmaguk által alkotott közösség 
tagjaként kerülnek kapcsolatba egymással. 
A Vállalkozó. és a Szövetkezet tagjainak kapcsolatát a közgyűlés 
által elfogadott feltételek, és ennek felhatalmazása alapján 
megkötött Megbízási Szerződés biztosítja. 
Olyan érintett esetében, ahol nem a tagok, hanem más személy kerül 
kapcsolatba a Szövetkezettel vagy a Vállalkozóval, a kapcsolat a 
tulajdonossal való jogviszony vagy ismeretség okán, vagy 
szolgáltatás nyújtása révén jön létre. 
 
 

 
 

Az adatkezelés 
negatív  

befolyásolása 

Az adatkezelés nem befolyásolja negatívan az érintettek 
joggyakorlási lehetőségét, mert az adatkezelés és az ahhoz használt 
kamerarendszer lehetővé teszi az adatok törlését, illetve a 
személyes adatok módosítását (helyesbítését, pontosítását) is.  
 
Az adatkezelés nem érinti hátrányosan az érintettek jogait és 
szabadságait, ezzel ellenkezőleg az érintettek érdekei azonosak, 
egybeesnek az adatkezelő érdekeivel. 

Az anonimizálás 
kérdése 

A felvételek 15 nap után törlésre kerülnek, így az anonimizálás nem 
szükséges. 

 
Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői érdek 

a meghatározott érintetti jogokat 
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Az adatkezelés 

pozitív befolyásolása 

A kamerarendszer alkalmazásának célja a személy- és 
vagyonvédelem. Ez az érdek az érintettek részére is fontos, hiszen 
a biztonság a magánterületen is a tagok és egyéb jogosultak érdeke. 
A tagok érdeke továbbá, hogy illetéktelen személyek ne jussanak 
be, és ne használják engedély nélkül a közös tulajdonukat. 

Arányosság A kamerarendszer alkalmazása arányban áll az érintettek jogaival 
és érdekeivel. A biztonság társadalmi összérdek. 

 
Az érdekmérlegelési teszt megállapításai 

 
A Szövetkezet elhelyezkedése, épületének sajátossága; a bent tartózkodó személyek száma; 
az idelátogató személyek személyazonosságának és a látogatás céljának 
ellenőrizhetetlensége; a munkaidőben, valamint munkaszüneti időszakban, így 
szabadságoláskor, illetve az ünnepi időszakban üresen maradt külön tulajdonú lakások és a 
bennük lévő vagyon védelme miatt a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek 
felhasználásával nem érhető el. 
 
A kamerarendszer alkalmazása a Szövetkezet és az érintettek közös érdeke, ami szükségessé 
és arányossá teszi az adatkezelést. 
 
Az érdekmérlegelési teszt eredménye: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos 
érdek jogalap megállapítása helyénvaló és alkalmazható. 
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JEGYZŐKÖNYV 
A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről 

 

A felvétel helye, ideje: ……………………………………………….. 

A felvételt készítő kamera száma: ……………………………………………….. 

A megismerésére jogosult személy neve: ……………………………………………….. 

A megismerés ideje: ……………………………………………….. 

A megismerés módja:  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Budapest, ………………………………….  
 
 
 
 …………………………………. 
 az adatkezelő (képviselője) 

 
 
 
A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai, 
b) az érintett személyes adatok kategóriái, 
c) címzettek, akikkel az adatokat közölték vagy közölni fogják,  
d) az adatok tárolásának időtartama,  
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen 
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ. 


