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1. számú Melléklet 

 

A Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. kameraszabályzata 

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. (a továbbiakban: a Társaság) székhelyén és 

telephelyein (1125 Budapest, Istenhegyi út 54/A, 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/E, 1125 

Budapest, Nógrádi utca 3., 9026 Győr, Szabadrév u. 11., a továbbiakban: „a székhely és 

telephelyek”) területén elektronikus kamerarendszert üzemeltet, melynek szabályait jelen 

szabályzat foglalja össze (a továbbiakban: „a Szabályzat”).  

 

A képfelvételek készítése együtt jár a székhelyre és telephelyre bejövő külső személyek (a 

továbbiakban: „látogatók”, valamint a munkavállalók képmásának, mint személyes adatnak a 

kezelésével, ideértve különösen a személyes adatok felvételét, tárolását, lekérdezését, zárolását, 

törlését. A látogatók és munkavállalók személyes adatait a Társaság a 2012. évi I. törvény (a 

továbbiakban: „Mt.”), különösen annak 11. § (1) bekezdése, valamint a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában a vagyonvédelemhez és a munkavédelemhez fűződő jogszerű 

érdeke alapján kezeli, összhangban a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”), valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 

rendelkezéseivel és az általános európai adatvédelmi rendelettel (a továbbiakban: „GDPR”).  

 

A látogatók és munkavállalók tájékoztatást kapnak a kamerarendszer működéséről és annak 

szabályozásáról. A Társaság az új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkaszerződéstől 

független dokumentumban tájékoztatja a kamerarendszerekről, melynek tudomásul vételét és 

megismerését a munkavállalók az aláírásukkal igazolják. 

 

A rögzített képfelvételeket kizárólag a Társaság ügyvezetője jogosult megismerni, valamint 

azon személyek, akik a Társaság ügyvezetőjének az utasítására betekintést nyerhetnek akkor, 

ha ez a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása vagy bizonyítása érdekében 

mellőzhetetlen. A rögzített képfelvételt kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére 

jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. 

 

A képfelvételek kezelésével összefüggő technikai műveleteket a Társaság maga végzi, azok 

elvégzésére adatfeldolgozót nem alkalmaz. A Társaság megtesz minden szükséges intézkedést 

annak érdekében, hogy az adatbiztonság elvárható legmagasabb szintjét garantálja, és a 

személyes adatokat más adatkezelő részére nem továbbítja. 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, három munkanapon belül 

jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Társaság ne semmisítse 

meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt 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 meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 

 

II. RÉSZLETES SZABÁLYOK 



DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. 

Adatvédelmi és információszabadság 

szabályzat    

1.sz. melléklete 

 

 

1. A Szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat hatálya a következő: 

- területi: a székhely és telephelyek épületében található helyiségek, továbbá a Székhely és 

telephelyek épülete körül található parkolók, illetve a székhely és telephelyek körül található 

kert, udvar kamerával megfigyelt területei  

- személyi: a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint az 

Székhely és telephelyekban megforduló valamennyi természetes személy  

- tárgyi: minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely a Társaság kamerái 

által rögzített adatokra vonatkozik.  

 

2. Az adatkezelés célja, elvei 

A kamerarendszer az emberi élet, testi épség, illetve személyiségi jogok védelme, valamint 

vagyonvédelem – így különösen az Székhely és telephelyek területén tárolt, jelentős értéket 

képviselő diagnosztikai eszközök, a Társaság munkavállalói és ügyfelei értékeinek védelme, - 

céljából kerül alkalmazásra. Valószínűsíthető, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetők 

tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem 

érhető el. E technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az 

információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. Az adatkezelésnek nem célja 

a Társaság munkavállalói magatartásának, szokásainak megfigyelése, viselkedésének 

befolyásolása, illetve a munkavégzés ellenőrzése.  

A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (célhoz kötöttség elve), valamint a 

személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli 

(szükségesség-arányosság elve). A Társaság adatkezelése minden szakaszában megfelel az 

adatkezelés céljának, valamint az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes 

(tisztességes adatkezelés elve).  

 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az Infotv. rendelkezései alapján személyes adat az érintett hozzájárulásával vagy törvény által 

elrendelt esetekben kezelhető. Jelen Szabályzat alkalmazásában az adatkezelés az érintett – az 

Székhely és telephelyek kamerával megfigyelt területein tartózkodó személyek, ide nem értve 

a Társaság munkavállalóit - hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a 

jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező „Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez 

kapcsolódó adatkezelésről” elnevezésű tájékoztatók ismeretében a kamerák által megfigyelt 

területre történő belépéssel megadottnak tekintendő.  

A kamerarendszer alkalmazása szempontjából nincs szükség a Társaság munkavállalóinak 

írásbeli kifejezett hozzájárulására, azonban a dolgozókat az Mt., illetve az Infotv. szabályai 

értelmében előzetesen tájékoztatni kell a kamerarendszer alkalmazásával együtt járó 

adatkezelés lényeges körülményeiről. A tájékoztatás tartalmáról és formájáról a jelen 

Szabályzat 2. számú melléklete rendelkezik. 

 

4. Az adatkezelés időtartama 

A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 munkanap 

elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített 

képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban 

bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben a felvételek legfeljebb 30 napig őrizhetők, ezt 

követően törlésükről kell gondoskodni. 
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5. Az adatkezelésre jogosultak köre 

A kamerarendszer működtetésének tekintetében a Társaság mindenkori ügyvezetője az 

adatkezelő, aki az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról dönt, az adatkezelés és 

adatfeldolgozás célját meghatározza. 

 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek  

A kamerarendszer által rögzített adatokat az alábbi személyek jogosultak megismerni:  

- a Társaság mindenkori ügyvezetője, mint adatkezelő, 

- a mindenkori ügyvezető által egyedi esetekben felhatalmazott személy, így különösen 

rendkívüli események kivizsgálása, valamint a képfelvétellel érintettnek a felvételekbe való 

betekintés biztosítása esetén, 

- a Társaság adatvédelmi tisztviselője (a továbbiakban: DPO) felvételen látható eseményről 

való tájékoztatásra irányuló kérelem teljesítése során,  

- a jogszabályokban felhatalmazott hatóságok és bíróság. 

 

7. Kamerával megfigyelt területek  

A telepítés helye alapos mérlegelés után, az egyes kameráknál egyedileg került meghatározásra. 

Az ügyfélforgalom számára nyitva álló területeken a kamerák az ügyfelekkel történő 

kommunikáció természetére, jellegére tekintettel lettek elhelyezve. A kamera látószöge a 

céljával összhangban álló területre irányulhat. A kamerák elhelyezkedését, látószögét, az 

elhelyezés célját és a munkaállomás helyét részletesen a jelen Szabályzat 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

8. A kamerás megfigyelés, illetve adatkezelés korlátai  

A kamerás megfigyelés az emberi méltóságot maximálisan tiszteletben tartja, a megfigyelés 

során alkalmazott eszközök, módszerek nem járnak az emberi méltóság megsértésével. Nem 

készül képfelvétel öltözőben, mosdóban, illemhelyen, továbbá olyan helyen, amely a Társaság 

munkavállalói munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.  

A Társaság nem alkalmaz olyan kamerás megfigyelést, amelynek célja a dolgozók munkahelyi 

viselkedésének befolyásolása, ezen felül a Társaság nem ellenőrzi a munkavállalók 

magánéletét. 

 

9. Adatbiztonsági intézkedések 

 

9.1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, 

hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 

 

9.2. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények 

kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. 

A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt 

készíteni nem lehet. 

 

9.3. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy 

történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek 

visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság 

indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg 

kell szüntetni. 
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9.4. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer, és a rögzítésre 

került felvételeket is csak ezen a merevlemezen tárolják. A felvételekről külön biztonsági 

másolat nem készül. 

 

9.5. Jogsértő cselekmény észlelését követően a szükséges hatósági eljárás haladéktalan 

megkezdéséről és a cselekményről készült felvételek tárolásáról intézkedni kell, egyben 

tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült a jelen Szabályzat 4. 

számú mellékletének alkalmazásával.  

 

10. Az érintettek jogai 

 

10.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy (Infotv. 3. § 1. pont). 

 

10.2. Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése 

érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három 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 a megsemmisítés mellőzésének kérésétől számított harminc napon belül nem 

kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve 

törölni kell. A kérelmet a Társaság ügyvezetőjének kell benyújtani. 

 

10.3. Az érintett kérelmezheti a Társaságnál 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

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

 

10.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 7 napon belül a Társaság ügyvezetője vagy a DPO 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében a Társaság ügyvezetője döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

 

10.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak 

megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

11. Záró rendelkezések  

 

Jelen Szabályzat 2022. ……..…. napján lép hatályba. 
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Budapest, 2022. ………………. 

 

 

Dr. Horpácsy Balázs Dávid ügyvezető igazgató  

 

 

1. számú melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ 

a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről 

 

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET! 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt látogatókat, hogy a Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. (a 

továbbiakban: a Társaság) székhelyének és telephelyeinek (továbbiakban: székhely és 

telephelyek) területén, az épületen belüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel 

(továbbiakban: kamerákkal) figyeljük, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek 

készülnek. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.  

 

Ön az Székhely és telephelyek területére történő belépéssel és az itt tartózkodással 

hozzájárulását adja a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez!! 

 

A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az Székhely és telephelyek területén 

tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az Székhely és telephelyek területen 

tartózkodó személyek, továbbá a Társaság 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 a székhely és telephelyek területén levő kamerák központi felvevő egységén 

30 munkanapig tároljuk. A kamerarendszert a Társaság működteti.  

 

Az Székhely és telephelyek épületén belül …. darab kamera lett elhelyezve. A kamerák pontos 

elhelyezéséről, és az általuk megfigyelt területről a Társaságnál működő kamerarendszer 

üzemeltetéséről szóló szabályzatból informálódhat.  

 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve 

– azonosítható természetes személy kérelmezheti  

 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint  

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

 

A kérelmeket az intézményvezetőnek lehet benyújtani.  
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A Társaságnál működő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló szabályzat elérhető a székhely és 

telephelyek recepcióján, valamint letölthető a Társaság honlapjáról.  
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2. számú melléklet 

TÁJÉKOZTATÓ  

a munkavállalók számára kamerarendszer működéséről és annak szabályozásáról  

 

A Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. (a továbbiakban: a Társaság) kamerarendszert 

üzemeltet az emberi élet, testi épség, és vagyonvédelem céljából. A személyes adatok kezelése 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, különösen annak 11. § (1) bekezdése, 

valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a vagyonvédelemhez és a 

munkavédelemhez fűződő jogszerű érdek alapján történik. A Társasága munkavállalók 

képmását a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 

továbbiakban: „Szvtv.”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 

rendelkezéseivel és az általános európai adatvédelmi rendelettel ( a továbbiakban: „GDPR”) 

összhangban kezeli. 

 

Kamerák telepítésének helye: A kamerák mindenkori telepítési helyét a Társaság székhelyén 

és telephelyein működő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzat 3. számú 

melléklete tartalmazza.  

A kezelt adatok köre: A kamerák a székhelyen és telephelyeken tartózkodó személyek 

arcképmását és mozgását rögzítik. 

Adatkezelés és adatfeldolgozás helye: A kamerák által rögzített felvételekkel kapcsolatos  

adatkezelés és az adatfeldolgozás a Társaság székhelyen és telephelyein történik. 

Az adatkezelés időtartama: A kamerával rögzített személyes adatok kezelésének időtartama 

legfeljebb 30 munkanap.  

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A rögzített képfelvételeket csak a Társaság 

ügyvezetője tekintheti meg, továbbá technikai segítségnyújtás esetén a Társaság ügyvezetője 

által írásban felhatalmazott személy. 

Felvételek visszanézése: A rögzített felvételeket a Társaság harmadik fél részére csak 

törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A 

rögzített anyagokat kizárólag a Társaság ügyvezetője és az által írásban felhatalmazott személy 

nézheti vissza, szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve fegyelmi eljárás és 

munkahelyi baleset esetében, jegyzőkönyv készítésének a kötelezettségével. 

Az érintettek jogai: A kamerafelvételek készítésével összefüggő adatkezelések során a 

munkavállalót megilletik az Infotv. 14-19. § szakaszaiban részletezett jogosultságok. Az 

érintett kérelmére a Társaság ügyvezetője, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt 

adatokról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.  

A munkavállaló a fentieken túl jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségekkel is élhet a Társaság 

székhelyén és telephelyein működő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzat 

szerint, továbbá megilleti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás 

valamint a bírósági jogérvényesítés joga is.  

 

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem:  

 

Név: ………………………….   Dátum: ……………………………… 

 

A munkavállaló aláírása:   



DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft. 

Adatvédelmi és információszabadság 

szabályzat    

1.sz. melléklete 

 

3. számú melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a kamerák elhelyezkedéséről, az elhelyezés céljáról, valamint  a területről és/vagy 

berendezésről, amelyre a kamera látószöge irányul 

 

 

1. A Budapesti telephelyeken működő kamerák: 

 

1125 Budapest, Istenhegyi út 54/A 

1125 Budapest, Istenhegyi út 54/E  

1125 Budapest, Nógrádi utca 3. 

 

a kamera elhelyezése megfigyelt terület, tárgy a kamera elhelyezésének 

célja 

Bp – Főépület Pénztár 1 Értékvédelem - 

páncélszekrény 

Bp – Főépület Pénztár 2 Pénzátadási terület figyelése 

Bp – Főépület Pénztár 3 Bejárat figyelés 

Bp – Főépület Főbejárat – váró  Személy és vagyonvédelem 

Bp – Főépület Személyzeti bejárat - jobb Személy és vagyonvédelem 

Bp – Főépület Személyzeti bejárat – bal Személy és vagyonvédelem 

Bp – Nógrádi épület Recepció Személy és vagyonvédelem 

Bp – Nógrádi épület Recepció – váró Személy és vagyonvédelem 

Bp – Nógrádi épület Lépcsőforduló Személy és vagyonvédelem 

Bp – E épület Recepció – váró 1 Személy és vagyonvédelem 

Bp – E épület Recepció – váró 2 Személy és vagyonvédelem 

Bp – E épület Földszint személyzeti bejárat Személy és vagyonvédelem 

Bp – E épület Földszint folyosó Személy és vagyonvédelem 

Bp – E épület  Lépcsőház Személy és vagyonvédelem 

Bp – E épület Emeleti folyosó Személy és vagyonvédelem 

Bp – Raktár Raktár bejárat, E kocsibeálló Személy és vagyonvédelem 

 

2. A győri telephelyen (9026 Győr, Szabadrév u. 11.) kamera nem üzemel  

 


