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1. A szabályzat alapját képező jogszabályok 

 

Az intézmény területén elektronikus kamerarendszert üzemeltetünk. Ennek 
működtetésénél figyelembe vettük: 

� a 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt),  

� az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),  

� a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a 
továbbiakban Szvtv.),  

� a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezéseit. 

A Munkavállaló az intézmény munkavállalóit írásban tájékoztatja a kamerarendszer 
működéséről és annak szabályozásáról. Új munkavállalókat munkába állás előtt, a 
Munkáltató ugyancsak írásban tájékoztatja a kamerarendszerről. (1. számú melléklet) 

Az intézmény egyéb használói (diákok, tanulók) a munkavállalókkal azonos módon 
részesülnek tájékoztatásban. 

Az intézmény bejáratainál figyelemfelhívó jelzést helyezett el arra vonatkozóan, hogy az 
Intézmény területén elektronikus kamerarendszert alkalmaznak.  

 

2.  kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai 

 

1. A Munkáltató a munkavállalók személyhez fűződő jogát tiszteletben tartja, 
esetleges korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról előzetesen 
tájékoztatta. /Mt. 9. § (1)-(2)/ 

2. A Munkáltató a munkavállalókat csak a munkaviszonnyal összefüggő 
magatartása körében ellenőrzzük, magánéletük nem ellenőrizhető.  /Mt. 11. § 
(1)/  

3. Ellenőrzésünk során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi 
méltóságot.  /Mt. 11. § (1)/  

4. Az Intézmény az adatkezelés során jogszerűen jár el, betartja az Infotv. 4. § (1)-
(2) alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés 
elve.  
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5. A rögzített felvételeket főszabályként 3 munkanapig tároljuk. 3 napnál hosszabb 
ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent 
említett időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát igazolni 
tudjuk.    

6. A rögzített felvételeket a Munkáltató harmadik fél részére csak törvényben 
meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A 
rögzített anyagokat kizárólag az intézményi SZMSZ előírásainak megsértése, 
szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében 
lehet visszanézni. 

7. Az Intézmény igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus 
kamerarendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében 
szereplő célhoz kötöttség elvvel és érdekmérlegelés teszttel.  

8. A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a 
kamerák látószöge a célterületre irányuljon. Az Intézmény kizárólag saját 
tulajdonát vagy saját használatában lévő területet figyel meg.  

 
Sorszám Kihelyezett kamerák helye Megfigyelt terület 

1. földszint hátsó bejárat 

2. földszint folyosó az ebédlő felőli rész 

3. földszint főbejárat, aula 

4. földszint folyosó a tanári szoba felőli rész 

5. emelet folyosó a felső tagozat tantermei felé 

6. 
emelet folyosó az alsó tagozat tantermei 

felé 

 
9. A munkavállalóknak a kamerarendszerről adott írásbeli tájékoztató pontosan 

megjelöli, hogy az adott kamerák milyen célból lettek elhelyezve, milyen területre 
irányul a látószögük. (3. számú melléklet) 

10. A Munkáltató elsősorban vagyonvédelem érdekében, emberi élet, testi épség, 
személyi szabadság védelme céljából alkalmazza a kamerarendszert. 

11. Az Intézmény olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy 
munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja 
a munkavállaló viselkedésének befolyásolása.  

12.  Az Intézményben nincs felszerelve kamera olyan helyiségekben, ahol ez az 
emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, 
illemhelyekre, olyan helyiségekre, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét 
tölti, illetve ahol a folyamatos munkavégzés történik. .  
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13. Az Infotv. alapelvei kerülnek alkalmazásra a felvételek visszanézésekor is. Csak 
szűk személyi csoport rendelkezik jogosultsággal, akik döntéshozatali jogkörrel 
rendelkeznek.  

 
A megtekintésre jogosult személyek: 

• Intézményvezető 

• Intézményvezetői engedéllyel: igazgatóhelyettes, gazdasági vezető 
 
Megtekintések célja:  

 
A rögzített anyagokat kizárólag az intézményi SZMSZ előírásainak megsértése, 
szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet 
visszanézni. 

14. Ha az iskolahasználókon kívül egyéb személyek is az Intézmény területére 
lépnek, ők a figyelemfelhívó tábláról értesülnek arról, hogy az Intézmény 
területén kamerarendszer működik. Az ügyfelek, vendégek az Intézmény 
területére való belépéssel tudomásul veszik a kamerarendszer működését, és 
egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. (Tájékoztató: 1. 
számú melléklet) 

15. Az adatok szolgáltatásáról külön nyilvántartást az adatvédelmi szabályzat 2. 
számú melléklet szerint formanyomtatványon kell vezetni. 

 

Jelen szabályzat 2016. január 01. napjától lép hatályba. 

 

 

Gyomaendrőd, 2015. november 6. 

           

            Tóth Ferenc 

         intézményvezető 



A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium szabályzata a munkahelyi 

kamerarendszer üzemeltetésére 

1. számú melléklet 

 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET 

 

Tájékoztatás adatkezelésről 

 

Tájékoztatjuk a Tiszelt Szülőket, Látogatókat, hogy a Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium (továbbiakban: intézmény) területén, az épületen belüli 
mozgást elektronikus megfigyelőrendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely 
során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. 

Ön az intézmény területére történő belépéssel és az itt-tartózkodással hozzájárulását 
adja a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. 

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az intézmény területén 
tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az iskola területen tartózkodó 
személyek, továbbá az iskola használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek 
keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő 
cselekmények megelőzése, továbbá hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként 
kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. 

A képfelvételeket az intézményben levő kamerák központi felvevőegységén 3 
munkanapig tároljuk. A kamerarendszert az intézmény működteti. Az intézmény 
épületén belül 6 darab kamera lett elhelyezve. A kamerák pontos elhelyezéséről és az 
általuk megfigyelt területről az adatkezelési szabályzatból informálódhat. 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül, illetve 
közvetve azonosítható természetes személy kérelmezheti  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételéve – törlését vagy 
zárolását. 

A kérelmeket az intézményvezetőnek lehet benyújtani. Az adatkezelési szabályzat 
elérhető az iskolatitkárságon (gazdasági iroda), letölthető az iskola honlapjáról. 
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A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül az intézményvezető megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Azt, 
hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 
bizonyítani. 

Az érintettek kérelmeiket az intézményvezetőhöz adhatják le. 

Az adatkezelési szabályzat elérhető az intézmény titkárságán, letölthető az iskola 
honlapjáról. 
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2. számú melléklet 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILVÁNTARTÁS 

 

Sor-

szám 

Adatszol-

gáltatást 

igénylő 

megnevezése 

Adatszol-

gáltatás 

ideje 

Adatszol-

gáltatás 

módja 

Adatszol-

gáltatás 

célja, 

jogalapja 

Szolgálati 

adatok 

köre 

Adatszol-

gáltató 

neve 
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3. számú melléklet 

 

Épületen belül levő kamerák elhelyezésével kapcsolatos információk 

 

Sor-

szám 

Egyes kamerák 

elhelyezése 

Kamerák elhelyezésének 

célja 

Terület, berendezés, 

amelyre a kamera 

látószöge irányul 

1. földszint hátsó bejárat 
megfigyelése 

hátsó bejárat, aula 
egy része 

2. földszint folyosórész megfigyelése ebédlő felé tartó 
folyosó 

3. földszint folyosórész megfigyelése főbejárat  

4. földszint főbejárat megfigyelése tanári felé tartó 
folyosó 

5. emelet folyosórész megfigyelése alsó tagozat felé tartó 
folyosó 

6.  emelet folyosórész megfigyelése felső tagozat felé 
tartó folyosó 

 


