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1. Adatkezelő megnevezése: 

 

a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő  

Verseghy Ferenc Gimnázium  

Képviselő megnevezése: Pogány Gyula intézményvezető 

Székhelye: 5000 Szolnok, Tisza park 1.  

Telefonszám: 56/514-953 

E-mail: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: dr. Miskolczi Ildikó 

Elérhetősége: ildiko.miskolczi@kk.gov.hu 

Telefonszáma: +36 56 795 229 

 

A kamerás rendszer üzemeltetőjének megnevezése: 

 

a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő  

Verseghy Ferenc Gimnázium  

Képviselő megnevezése: Pogány Gyula intézményvezető 

Székhelye: 5000 Szolnok, Tisza park 1.  

Telefonszám: 56/514-953 

E-mail: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: dr. Miskolczi Ildikó 

Elérhetősége: ildiko.miskolczi@kk.gov.hu 

Telefonszáma: +36 56 795 229 

 

2. A szabályzat célja 

 
A szabályzat célja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi 

rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése a biztonsági kamerák 

üzemeltetésével együtt járó adatkezelések során. 

3. A szabályzat hatálya 

A szabályzat személyi hatálya a Verseghy Ferenc Gimnázium, mint adatkezelő köznevelési 

intézmény (a továbbiakban: intézmény) 5000 Szolnok, Tisza park 1. szám alatti épületébe 

belépő, illetve a kamerás (elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő további 

személyekre, mint érintettekre terjed ki. 

A szabályzat tárgyi hatálya az intézmény által üzemeltetett biztonsági kamerákkal kapcsolatos 

adatkezelésre és az érintettnek az adatkezeléssel együtt járó jogai gyakorlásának biztosítására 

terjed ki. 

mailto:ildiko.miskolczi@kk.gov.hu
mailto:ildiko.miskolczi@kk.gov.hu
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4. A kezelt adatok köre 

A Verseghy Ferenc Gimnázium az 5000 Szolnok, Tisza park 1. szám alatti székhelyén az 

épületen belüli és az épület körüli mozgás megfigyelésére elektronikus megfigyelő rendszert – 

biztonsági kamerákat – alkalmaz.  

A kamerás megfigyelő rendszer zárt láncú videórendszer, mely fixen telepített biztonsági 

kamerákkal kültérben és beltérben személyes adatokat tartalmazó mozgó képet rögzít és 

egyidejűleg lehetővé teszik a valós idejű megfigyelést az erre jogosultak számára. 

A kamerarendszert az intézmény működteti. 

5. Az adatkezelés célja 

A megfigyelés és képfelvétel rögzítés célja az intézmény területén tartózkodó személyek 

(tanulók, pedagógusok, nem pedagógus munkavállalók, szülők, egyéb érintettek) életének, testi 

épségének védelme, továbbá az intézmény, valamint az intézmény területén tartózkodó 

személyek vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében az adatkezelés célja a jogsértő 

cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, továbbá a fentiekkel 

összefüggésben szükség esetén hatósági eljárásban a felvételek bizonyítékként történő 

felhasználása. 

6. Az adatkezelés jogalapja 

Az intézmény pedagógus munkavállalói és nem pedagógus munkavállalói, valamint a tanulói 

jogviszonyban álló személyek a kamerarendszerrel történő adatkezelésről írásbeli tájékoztatást 

kapnak. Az adatkezelés az intézmény jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. 

A fenti jogviszonyban nem álló, az intézmény területére önként belépő és az intézmény 

bejáratát közvetlenül megközelítő személyek hozzájárulása a kamerarendszer alkalmazásához 

önkéntes, és ráutaló magatartással történik. Az intézmény bejáratát megközelítő, vagy az 

intézmény területére lépő személyek ráutaló magatartással elismerik és tudomásul veszik a 

kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képfelvétel készüljön. 

A kamerarendszer alkalmazásáról az érintetteket előzetesen, az érintett számára hozzáférhető 

módon tájékoztatni kell. A tájékoztatás tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. A 

tájékoztató az intézmény honlapján az érintettek számára hozzáférhető. A tájékoztató az 

intézmény főbejáratnál elhelyezett figyelemfelhívásnak megfelelően a porta szolgálatnál 

hozzáférhető. 

A főbejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó tábla az alábbi rövidített tartalmú tájékoztatást 

tartalmazza: „Az épületben az élet, testi épség védelme és vagyonbiztonság céljából 

kamerarendszer működik, mely mozgóképet rögzít. A kamerák működésének helyét piktogram 

jelzi. A felvételt az intézmény 3 munkanapig tárolja. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató 

a porta szolgálatnál és az intézmény honlapján elérhető.” 

Ezen túlmenően minden egyes kamerával megfigyelt területet matricával/piktogrammal kell 

jelezni. 

7. Az adatkezelés időtartama 

A képfelvételeket az intézményben lévő központi felvevő egység 3 munkanapig tárolja. 



4 

 

 

 

8. Az adatkezelés jogosultsági köre 

A kamerákkal folyamatosan sugárzott valós idejű képek megtekintésére a szabályzat 2. számú 

mellékletében felsorolt személyek jogosultak. 

A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 3. számú 

mellékletében felsorolt személyek nézhetik vissza. 

A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről adathordozóra mentést kizárólag a 

szabályzat 4. számú mellékletében felsorolt személyek készíthetnek. 

9. Adatbiztonsági intézkedések 

9.1. A porta helyiségben elhelyezett, a megfigyelőrendszer által közvetített és 2 db monitoron 

megjelenítésre kerülő élőképek csak valós idejű megtekintésre alkalmasak. Ezen képeket a 

megfigyelést végző portás megállítani, visszatekerni nem tudja.  

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

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

A rögzített felvétel megnézése az igazgató - helyettesi irodában történik, a megnézésre 

jogosultak jelenléte mellett. 

9.3. A megfigyelés és a tárolt képek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, 

az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető. Ez alól 

kivételt képeznek a bejáratokat figyelő kamerák, amelyeket a portás a kapuk nyitása, a be- és 

kiléptetés ellenőrzése céljából is figyelhet (visszanézés lehetősége nélkül). A kamerák által 

sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni tilos. A 

képfelvételeket külső hálózatról elérni nem lehet. 

9.4. A tárolt képfelvételekhez való hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, 

hogy a hozzáféréshez jogosult személye azonosítható legyen. A jogosultság indokának 

megszűnése esetén a tárolt képfelvételhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell 

szüntetni. 

9.5. A rögzítő készülékben a képfelvételekről biztonsági másolat nem készül. 

9.6. A tárolt képfelvételek megtekintéséről, visszajátszásáról, valamint mentéséről az 5. számú 

melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. 

9.7. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült képfelvétel tárolása és a 

szükséges eljárás haladéktalan kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell 

az eljáró hatóságot, szervet, hogy a cselekményről képfelvétel készült. Az adatok 

szolgáltatásáról a 6. számú melléklet szerinti külön nyilvántartást kell vezetni. 

 

10. A kamerák elhelyezkedése 

Az intézmény épületében 5 db kamera, az intézmény területéhez tartozó udvaron 3 db kamera 

és az intézmény főbejáratánál a külső homlokzaton 1 db kamera működik. 



5 

 

 

 

A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt területet a jelen szabályzat 7. számú 

melléklete tartalmazza. 

A felszerelt kamerák kizárólag mozgóképet rögzítenek és folyamatosan üzemelnek. A kamerák 

hangot nem rögzítenek. 

Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az 

emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, egészségügyi 

ellátásra szolgáló helyiségben. A kamerás megfigyelésnek nem célja a munkavállalók 

munkavégzésének megfigyelése.  

11. Az érintettek jogai 

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

vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 1. pont). 

11.2. Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának 

rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három 

munkanapon 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 30 munkanapon 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 intézményvezetőnek 

(igazgatónak) kell benyújtani. 

11.3. Az érintett az intézménynél kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve személyes adatainak – a kötelező adatkezelés 

kivételével – törlését vagy zárolását. 

11.4. Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának a kamerás megfigyelőrendszer 

üzemeltetése során történő megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt 

jogsértés esetén jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett jogosult a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C. 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni. 

A jelen Kameraszabályzat 2019. március 1. napon lép hatályba. 

A kameraszabályzat megtekinthető az intézmény honlapján (www.verseghy-gimnazium.net), 

valamint munkaidőben, az intézmény könyvtárában. 

 

Szolnok, 2019. február 28. napján. 

 

   Pogány Gyula 

 intézményvezető 
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1. számú melléklet 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Verseghy Ferenc Gimnázium (a továbbiakban: Intézmény) területén 

az épületen belüli és az épület körüli mozgást elektronikus megfigyelő rendszerrel (a 

továbbiakban kamerákkal) figyeljük, melynek során személyes adatokat tartalmazó mozgó 

képfelvételek készülnek. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk: 

1.Adatkezelő megnevezése: 

a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő  

Verseghy Ferenc Gimnázium  

Képviselő megnevezése: Pogány Gyula intézményvezető 

Székhelye: 5000 Szolnok, Tisza park 1.  

Telefonszám: 56/514-953 

E-mail: titkar@verseghy-szolnok.sulinet.hu 

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: dr. Miskolczi Ildikó 

Elérhetősége: ildiko.miskolczi@kk.gov.hu 

Telefonszáma: +36 56 795 229 

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja: 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. 

Ön az intézmény területére történő belépéssel és az ott tartózkodással hozzájárulását adja a 

képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez. A megfigyelésnek és a képfelvétel rögzítésének célja 

az intézmény területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az iskola és 

az iskola területén tartózkodó személyek (tanulók, pedagógusok, nem pedagógus 

munkavállalók, szülők, egyéb érintettek) vagyontárgyainak védelme. Ennek keretében cél a 

jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, továbbá a 

fentiekkel összefüggésben szükség esetén hatósági eljárásban a felvételek bizonyítékként 

történő felhasználása. 

Amennyiben az érintettnek kötelessége az épületben való megjelenés és mulasztásának 

jogkövetkezménye van, úgy az adatkezelés jogalapja az intézmény jogos érdeke. 

E mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési teszt) az intézmény dokumentálta és az összes 

körülményt számba véve megállapította, hogy az Ön és az épületben tartózkodó további 

személyek biztonsága, az épület rendjének megőrzése és a vagyonbiztonság érdekében – 

figyelemmel a felvételek rövid tárolási idejére, a gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az 

érintett joggyakorlását biztosító garanciális szabályokra is –, a kamerás megfigyelőrendszer 

működtetése jogszerű. A mérlegelés eredménye alapján összességében az adatkezeléssel 

elérhető előny meghaladja a felvételkészítéssel és tárolással Önnek okozott hátrányt, és nem 

okoz jelentős érdeksérelmet. 

mailto:ildiko.miskolczi@kk.gov.hu
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3. A felvételek tárolásának időtartama és helye: 

A képfelvételeket az intézményben lévő központi felvevő egységen a jogszabályok által 

megengedett 3 munkanapig tároljuk. A kamerarendszert az intézmény működteti. 

Az intézmény épületében 5 db, az intézmény épületén kívül 4 db kamera került elhelyezésre. A 

kamerák pontos elhelyezéséről és az általuk megfigyelt területről a Kameraszabályzatból 

informálódhat. 

4. A felvételekhez hozzáférő személyek: 

A képfelvételhez kizárólag az intézményvezető, valamint a kameraszabályzat 2-3-4. számú 

mellékletében megjelölt személyek jogosultak hozzáférni. A megtekintésről, visszajátszásról 

és a felvételekről való mentésről nyilvántartást vezetünk. A digitálisan rögzített felvételekhez 

külső hálózatról nem lehet hozzáférni. A kamerák által közvetített élőképet a porta szolgálatot 

ellátó személyek figyelemmel kísérik. 

5. 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 az elhelyezés célját szolgáló területet figyelik meg. 

k) Mellékhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyzókban, ebédlőben tilos a kamerás megfigyelés. 
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6. Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai: 

Amennyiben Önnek, mint adatkezeléssel érintettnek a jogát, vagy jogos érdekét a képfelvétel 

rögzítése érinti, a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított három munkanapon belül 

jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, 

illetve törlésre. A kérelmet az intézményvezetőnek (igazgatónak) kell benyújtani. 

Az érintetti jogokat részletesen az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely elérhető az 

intézmény honlapján. 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul meg kell 

küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 munkanapon belül, hogy a 

megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt megsemmisítésre, 

törlésre kerül.  

Ön, mint érintett az intézménynél írásban kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai 

kezeléséről. A kérelmet az intézményvezetőnek kell benyújtani. Az adatkezelő indokolatlan 

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

az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Jogérvényesítési lehetőségei: 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az intézmény adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 

követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, bíróságnál polgári pert kezdeményezhet az 

Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint. 

A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 

+3613911400 Fax: +3613911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni. 

 

A Kameraszabályzat megtekinthető az intézmény honlapján (www.verseghy-gimnazium.net), 

valamint munkaidőben az intézmény könyvtárában. 

 

Szolnok, 2019. február 28. napján. 

    

   Pogány Gyula 

 intézményvezető 
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2. számú melléklet 

 

A kamerákkal folyamatosan sugárzott valós idejű képek megtekintésére jogosultak köre: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető-helyettesek, 

 rendszergazda (az intézményvezető vagy helyettesek utasítása alapján), 

 portás 

3. számú melléklet 

A kamerák által készített és tárolásra került felvételek visszajátszására jogosultak 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 rendszergazda (az intézményvezető vagy helyettesek utasítása alapján), 

 

4. számú melléklet 

A kamerák által készített és tárolásra került felvételekről mentés készítésére jogosultak: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető-helyettesek, 

 rendszergazda (az intézményvezető vagy helyettese utasítása alapján) 

 

 

5. számú melléklet 

Nyilvántartás a kamerarendszer képeinek megtekintéséről, visszajátszásáról, mentéséről 

 Sorszám 

 A megtekintés, visszajátszás, mentés dátuma 

 A megtekintést, visszajátszást, mentést engedélyező neve, beosztása 

 A megtekintés, visszajátszás, mentés célja 

 A megtekintést, visszajátszást, mentést végző személy neve, beosztása, érintettsége 

 A megtekintett, visszajátszott, mentett időszak (dátum, óra perctől, óra percig) 
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6. számú melléklet 

Adatszolgáltatási nyilvántartás 

 Sorszám 

 Adatszolgáltatást igénylő neve 

 Adatszolgáltatás ideje 

 Adatszolgáltatás módja (visszanézés, rögzítés külső adathordozóra, szóbeli vagy írásbeli 

tájékoztatás) 

 Adatszolgáltatás célja, jogalapja 

 Szolgáltatott adatok köre 

 Adatszolgáltató neve, beosztása 

 

7. számú melléklet 

 

Az épületben és az épületen kívül elhelyezett kamerákkal kapcsolatos információk 

 

A 

kamera 

sorszáma 

 

A kamera 

elhelyezkedése 

A kamera elhelyezésének 

célja 

A terület, amelyet a 

kamera megfigyel 

(látószögek) 

1. A főbejáratnál a külső 

lépcső felett 

Az épületbe belépés 

megfigyelése, rögzítése 

Főbejárat előtti 

lépcső 

2. Az elektromos ajtó porta 

felőli oldalon 

Az épületbe belépés 

megfigyelése, rögzítése 

Porta előtti lépcső 

 

3. Az elektromos ajtó 

főlépcsősor felőli oldalon 

Az épületbe hátsó ajtón 

keresztüli belépés 

megfigyelése, rögzítése 

Főépület 

főlépcsősor, udvari 

bejárat 

4. Udvari kijárat jobb 

oldalán a falon 

Az udvar megfigyelése 

 

Udvari bejárat 

5. Földszint 8-as terem 

külső falán 

A Csomorház épületbe 

belépés és a kerékpártároló 

megfigyelése, rögzítése 

Csomorház bejárat, 

kerékpártároló és 

műhely bejárata 

6. Földszint 8-as terem 

külső falán 

Az udvar megfigyelése 

 

Az udvar és a 

tornaterem bejárata 

7. Földszint 6-os terem 

ajtaja felett 

Földszinti folyosó 

megfigyelése és rögzítése 

Földszinti folyosó 

8. Földszint klublejárat 

ajtaja felett 

Földszinti folyosó és büfé 

megfigyelése és rögzítése 

Földszinti folyosó és 

büfé előtere 

9. Emelet 27-es (könyvtár) 

bejárata felett 

Emeleti folyosó 

megfigyelése és rögzítése 

Emeleti folyosó és 

főlépcső felső része 

 


