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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERÉHEZ 

 

 

 

A Nemzeti  Közszolgálati Egyetem az általa működtetett elektronikus megfigyelő 

rendszerről – figyelemmel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletére (a 

továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvényre (Mt.), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre (Szvtv.) – a következő 

adatvédelmi tájékoztatást adja.  

 

1. A tájékoztatóban használt fogalmak 

 

1.1. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése, valamint az 

egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása. 

 

1.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 

1.3. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

1.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
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1.5. Adattovábbítás: a személyes adat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítása, illetve meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

1.6. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

 

1.7. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. 

 

1.8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

2. Adatkezelő 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

telefonszám: +36 1 432 9000,  

e-mail: nke@uni-nke.hu;  

honlap: https://www.uni-nke.hu/.  

képviseli: Dr. Koltay András rektor 

 

3. Adatvédelmi tisztviselő 

 

Az Egyetem annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek jogai a 

lehető leghatékonyabban érvényesüljenek, adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat, akihez az 

adatok kezelésével érintett személyek kérdéseikkel, vagy felhívásaikkal a joggyakorlásuk 

keretein belül fordulhatnak.  

Adatvédelmi tisztviselő: Deák Veronika 

e-mail: adatvedelem@uni-nke.hu 

telefonszám: +36 1 432 9000/29833 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

 

4.1. Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az adatkezelés 

az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

 

4.2. A jogos érdek megállapítására szolgáló mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési 

teszt) az Egyetem dokumentálta és az összes körülményt számba véve megállapította, 

hogy az Érintett és az épületben tartózkodó további személyek biztonsága, a személyi 

szabadság védelme, az épület rendjének megőrzése, a veszélyes anyagok őrzése, a 

kommunikáció szempontjából kritikus infrastruktúrák védelme, a panaszok, kártérítési 

esetek hatékony kivizsgálása és a vagyonbiztonság érdekében – figyelemmel a felvételek 

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 az Érintettnek okozott hátrányt, és nem okoz 

jelentős érdeksérelmet.  

mailto:nke@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu


 

3 
1083 Budapest, Ludovika tér 2. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | nke@uni-nke.hu, uni-nke.hu 

 

5. Az adatkezelés célja 

 

5.1. A személyes adatok kezelésének célja az emberi élet, a testi épség, a személyi 

szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az épületüzemeltetés, a kommunikáció 

szempontjából kritikus infrastruktúra védelme, valamint a vagyonvédelem, jogsértések 

megelőzése, felderítése és bizonyítása. 

 

5.2. Az elektronikus megfigyelőrendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a 

balesetek, továbbá a károkozással járó és egyéb jogsértő cselekmények megelőzését, 

valamint az észlelt jogsértések felderítését és bizonyítását szolgálja. Az adatkezelésnek 

nem célja meghatározott személy megfigyelése. 

 

5.3. A kamerák által rögzített felvételeket az adatkezelő az 5.1-5.2. pontban megjelöltektől 

eltérő célra nem használja fel. 

 

6. Az adatkezeléssel érintett személyek köre 

 

Az Egyetem területére – beleértve az Orczy-park, mint az Egyetem vagyonkezelésében 

lévő területét – belépő és az Egyetem területén tartózkodó természetes személyek (a 

továbbiakban: Érintettek).   

 

7. A kezelt személyes adatok köre 

 

Az Érintettek képmása, az általuk tanúsított magatartás, valamint a kameraképpel 

megszerezhető egyéb adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő). A kamerák csak képet 

rögzítenek, hangfelvétel rögzítésére nem alkalmasak. 

 

8. Kamerával megfigyelt területek 

 

8.1. A kamerák által megfigyelt területek: 

a) Orczy-park egyes területei, 

b) parkolók, 

c) közlekedési útvonalak, 

d) épületek közvetlen környezete, 

e) épületek belépési pontjai, 

f) épületeken belüli folyosók és közösségi terek, 

g) raktár területek és azok fő belépési pontjai, 

h) gazdasági bejáratok és pénztárak. 

 

8.2. Az Egyetem a kamerák helyzetét úgy határozta meg, hogy a kamera látószöge minden 

esetben valamely védendő területre vagy vagyontárgyra irányuljon. Az Egyetem nem 

helyez el kamerát olyan területen, illetve olyan látószögben, amely az alkalmazottak 

munkaközi idejének eltöltése céljából lett kijelölve, továbbá olyan területen – öltözőben, 

illemhelyiségben, zuhanyzóban, orvosi helyiségben – ahol a képi megfigyelés az emberi 

méltóság sérelmével járna. Az Egyetem nem folytat olyan képi megfigyelést, amelynek 

célja – az egyetemi foglalkoztatottat is beleértve – kizárólag adott személy 

tevékenységének megfigyelése vagy az egyetemi foglalkoztatottak munkahelyi 

viselkedésének befolyásolása. Az Egyetem által alkalmazott elektronikus 

megfigyelőrendszer közterületen folyó eseményeket, tevékenységeket nem figyeli meg.  
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8.3. Az Egyetem kizárólag olyan területeken, illetve különösen helyiségekben végez 

kamerás megfigyelést, amelyek megfigyelése szükséges és arányban áll a megfigyeléssel 

korlátozott jogokkal. 

 

8.4. Az Egyetem területén működtetett kamerák helyét, a kamerák által megfigyelt 

területek adataiba betekintést az Egyetem az Érintett külön kérelme alapján biztosít. A 

kérelmet az adatvédelmi tisztviselőhöz kell eljuttatni.  

 

9. A személyes adatok, felvételek tárolásának helye 

 

Az Egyetem a felvételek a székhelyén (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) lévő szerveren 

tárolja. 

 

10. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre 

 

A kamerák által rögzített felvételeket rendkívüli esemény esetén – így különösen 

bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, információbiztonsági incidens, adatvédelmi 

incidens, hatósági megkeresés esetén – az arra jogosult személyek tekinthetik meg. 

Megtekintésére jogosult: 

a) a rektor, 

b) a főtitkár, 

c) az adatvédelmi tisztviselő, 

d) a campus főigazgató és helyettese, 

e) az üzemeltetési irodavezető, 

f) a rektor által írásban meghatalmazott egyetemi foglalkoztatott, 

g) az üzemeltetővel kötött adatfeldolgozási szerződésben rögzített személyek. 

 

11. Adatfeldolgozó 

 

Az Egyetem adatfeldolgozót vesz igénybe az elektronikus megfigyelőrendszer 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása vonatkozásában. 

Az adatfeldolgozó adatai: 

NKE Campus XXI. Nkft. 

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 1. 

E-mail: campus21@uni-nke.hu  

(A kamerák által közvetített valós idejű képeket a Biztonsági Szolgálat tagjai figyelik). 

 

12. Az adatok védelme  

 

12.1. Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére, a térfigyelő 

rendszer működése zárt egyetemi rendszerben történik, a kamerák által rögzített 

felvételeket saját szerverén tárolja. Az Egyetem az adatkezelést olyan informatikai 

rendszerben és környezetben végzi, amely alkalmas arra, hogy megóvja az adatokat a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés vagy sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné 

válás ellen. Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, 

biztonságáról szóló szabályzattal, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzattal. 

 

mailto:campus21@uni-nke.hu
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12.2. A rögzített képfelvételek utólagos megtekintésére csak indokolt esetben, az Egyetem 

vagy az Érintett jogainak gyakorlása érdekében kerül sor. A felvételek utólagos 

megtekintésére csak az Egyetem és az adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottjai jogosultak. 

 

12.3. A GDPR 32. cikk (1) bekezdésének megfelelően az Egyetem és az adatfeldolgozó a 

tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a 

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

 

13. Adattovábbítás, adatátadás 

 

Az Egyetem harmadik országba nem továbbít adatot. A jogszabályban meghatározott 

nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatok 

ellátása céljából az eljáró hatóság és a bíróság részére az Egyetem köteles a kért adatot 

átadni.  

 

14. Az adatkezelés időtartama 

 

Az Egyetem a rögzített képfelvételeket felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől 

számított 24 napig tárolja. A rögzített felvételek a 24 napos időtartam elteltét követően 

automatikusan felülíródnak.   

 

15. Automatizált adatkezelés 

  

Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal – beleértve a 

profilalkotást is – nem történik. 

 

16. Az Érintettet megillető jogok 

 

16.1. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogát jelen adatkezelési tájékoztató, 

továbbá a kamerával megfigyelt terület belépési pontjai előtt kihelyezett tájékoztatók 

biztosítják.  

 

16.2. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban 

meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Ennek keretében az Érintett a 3. 

pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban – ide értve az elektronikus utat is – 

előterjesztett kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve 

kérheti a hozzáférést. Az Egyetem az Érintett kérelmére legkésőbb 30 napon belül – 

tiltakozás esetén 15 napon belül – tájékoztatást ad a róla kezelt személyes adatokról, 

illetve dönt a hozzáférésre irányuló kérelem teljesíthetőségéről. 

 

16.3. Az érintett kérelmezheti személyes adatainak törlését. Az  adatkezelő az elérhető  

technológia  és  a  megvalósítás költségeinek   figyelembevételével   ésszerűen   elvárható  

technikai intézkedésekkel biztosítja ezen jog megvalósíthatóságát. A személyes adatok a 

GDPR értelmében töröltnek minősülnek, amennyiben a személyes adatot tartalmazó képet 

az adatkezelő felismerhetetlenné teszi úgy, hogy visszamenőlegesen nem nyerhetők ki a 
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korábban a képen látható személyes adatok. Jogszabály által előírt kötelező adatkezelés 

esetén a törlési kérelem nem teljesíthető. 

 

16.4. Az Érintett a képfelvétel rögzítésétől számított 15 napon belül kérheti, hogy az 

Egyetem a képfelvételt ne törölje, ha az Érintett a GDPR 15. cikkében szabályozott 

hozzáférési jogát kívánja gyakorolni, illetve a törlés mellőzése vagy az adatkezelés 

korlátozása a 17. és 18. cikk szerint szükséges az Érintett jogi igényének előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

  

16.5. Az Érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az 

adathordozhatósághoz való jogával a GDPR 18-21. cikkben foglaltak szerint. Az Érintett 

élhet tiltakozási jogával elektronikus megfigyelőrendszerek adatkezelése esetén a területre 

való belépés előtt, az ott tartózkodás idején, illetve utólag is. Ebben az esetben az 

adatkezelő csak akkor tárolhatja tovább a felvételeket, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

16.6. Az Érintett adatkezeléssel, adatfeldolgozással és adattovábbítással kapcsolatosan 

panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság 

elérhetősége: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weblap: www.naih.hu  

 

16.7. Az Érintett jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a bírósági eljárást a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja). 
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